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عـمدخ امـــل

 موض���وع التعليمي���ة، أو عل���م الت���دريس م���ن الموض���وعات البيداغوجي���ة الھام���ة

ّالمتعلقة باستراتيجية التعليم والتعلم وتكنولوجية ا$تصال، ھذا الموضوع بحاجة ماسة إلى

المزيد من الدراسات لمعرف�ة واقع�ه ف�ي نظامن�ا التعليم�ي وس�بل تط�ويره وتح�ديث أس�اليبه

6ن��ه ي��شكل مح��ور العملي��ة التعليمي��ة، وأس��اس البن��اء المعرف��ي ال��ذي يق��وم عل��ى التفاع��ل 

.ا9يجابي بين جھود المعلم ونشاط المتعلم وفاعلية المحيط المدرسي، والبيئة الثقافية

 وفي ھذا الملف سنعالج موضوع تعليمية اللغة العربية وآدابھا في مرحلة التعل�يم

ّسند تكويني موجه 6ساتذة ھذه المرحلة ليك�ون مرجع�ا يع�ودون إلي�ه الثانوي بھدف إنجاز

قصد ترقية خبراتھم وتوسيع معارفھم وزيادة وعيھم بالمشك@ت التي يطرحھا تعليم اللغة،

.6ن معرفة المشكلة والوعي بالظروف المولدة لھا ھو السبيل إلى وضع حلول م@ئمة لھا

 م��ن العملي��ات التعليمي��ة الت��ي تج��رى داخ��ل أي��ة عملي��ةأن نج��اح وم��ن المعل��وم

المدرسة موقوف على كفاءة ا6س�تاذ العلمي�ة ومھارت�ه المھني�ة وخبرات�ه البيداغوجي�ة 6ن�ه

 وتحلي�ل المتعلم�ون،بھذه الكفاءة يكتسب قدرة على تنظ�يم مواق�ف ال�تعلم الت�ي يخ�ضع لھ�ا 

 الت�ي ينبغ�ي أن ت�وفر وتحري أھم الشروطلھا،الظروف المحيطة بھذه المواقف والمشكلة

لتحفيز المتعلمين على البحث عن مصادر المعرف�ة، وتحري�ك دوافعھ�م إل�ى ال�تعلم ال�ذاتي،

وجعلھم يتفاعلون بإيجابية مع المواقف التعلمية، ويوظفون ما يستخلصون من ھذا التفاعل 

.توظيفا ناجعا

:دواعي إنجاز ھذا الملف

ر ف�ي إع�داد مل�ف يعن�ى بموض�وع تعليمي�ة من أبرز الدواعي التي دفعت إلى التفكي

:اللغة العربية وآدابھا في مرحلة التعليم الثانوي نذكر

 بحجم المسؤوليات الجديدة المنوطة بالمدرس في إطار ا9ص@حات التي شرعت الشعور-

.فيھا وزارة التربية الوطنية
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ا- لتعل�يم الث�انوي الت�ي الحاجة الملحة إلى مراجعة أوضاع تعليم اللغ�ة العربي�ة ف�ي مرحل�ة

تلك ا6وضاع الت�ي.ّتشكل الممر ا9جباري لمواصلة الدراسة في مرحلة التعليم العالي

ل��م تع��د ت��ستجيب لمتطلب��ات النھ��وض بت��دريس اللغ��ة العربي��ة وم��سايرة التط��ور ال��ذي 

.أصبحت عليه تكنولوجية ا$تصال والتعليمية وخاصة تدريس العلوم اللغوية

ات النھوض بواقع تدريس اللغة العربية بما يكفل تغيير نظرة المتعلمين لمتطلب ا$ستجابة-

 أذواقھم وتنمية روح ا$بتكار لديھم وإعدادھم في العربية وتربيةإلى أھمية إتقان اللغة 

. المجال الفكري والثقافي واللغوي لمسايرة التطورات المعرفية المميزة لعصرنا

ع- مل�ي يمك�نھم م�ن ترقي�ة خب�راتھم ويعي�نھم عل�ى أداء حاجة ا6ساتذة إل�ى دلي�ل منھج�ي

.المھمات التي ينتظرھا المجتمع منھم ويذلل الصعاب التي تواجه المبتدئين منھم

 ): أھمية المعالجة التي يطرحھا ھذا الملف( أھمية الموضوع

إن لھذا الدراسة أھمية كبرى في مج�ال تبي�ان المرتك�زات الت�ي يق�وم عليھ�ا ت�دريس

 الت��يتاللغ��ة العربي��ة والن��صوص ا6دبي��ة ف��ي مرحل��ة التعل��يم الث��انوي وا9ش��كالياأن��شطة 

:يعالجھا ھذا التدريس وتبرز ھذه ا6ھمية في كون الملف

 يلب�ي حاج��ة ا6س�اتذة إل��ى دلي��ل عمل�ي يب��صرھم ب�أھم ا6رك��ان الت��ي تق�وم عليھ��ا منھجي��ة-

اء الت@مي��ذ ف��ي مي��دان ت��دريس ا6ن��شطة اللغوي��ة، وتحلي��ل الن��صوص ا6دبي��ة وتق��ويم أد

.الممارسة اللغوية الشفھية والكتابية

 لQس��اتذة ا$ط��@ع عل��ى الظ��روف والوس��ائل الم@ئم��ة الت��ي يج��ب أن ت��وفر لتعل��يم يت��يح-

 الت��ي تواج��ه س��ير ال��دروس اللغوي��ةتا6ن��شطة اللغوي��ة ف��ي مدارس��نا، وعل��ى ا9ش��كاليا

.توالطرائق التي تراعي معالجة ھذه ا9شكاليا

ز المواق��ف ا9يجابي��ة الت��ي يج��ب أن يك��ون عليھ��ا س��لوك ا6س��اتذة عن��د تع��املھم م��ع يب��ر-

تعليمية اللغة سواء نظروا إليھا على أنھا أداة للتوص�يل ونق�ل المعرف�ة، أو نظ�روا إليھ�ا

. على أنھا مضمون ثقافي وحضاري يعتمد في بناء شخصية المتعلم وتوجيه تفكيره
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و- ّض�وابط بن�اء ال�درس، وت�صميم الموق�ف التعلم�ي والغاي�ة يحدد معايير التدريس الجي�د،

.من كل ذلك

 يوضح الطرائق المتنوعة المعتمدة في تدريس اللغة في الشعب والتخصصات المختلفة،-

م تعد م@ئمة- المقاربات على مستوى اختيارا، خصوصّ يصحح ا6وضاع التعلمية التي

.المنھجية الخاصة بكل نشاط 

:منھايسعى ھذا الملف إلى تحقيق جملة من ا6ھداف:ةا�ھداف المتوخا

 تعميق معارف ا6ساتذة وتحديث خبراتھم في مجال الت�دريس الفع�ال ال�ذي يبن�ى أساس�ا-1

على معرف�ة وافي�ة بم�ادة التخ�صص وطبيع�ة الم�تعلم، والكيفي�ة الناجع�ة المعتم�دة ف�ي

.عرفةتوصيل المعرفة وتنشيط قدرات المتعلم ليسھم في صناعة الم

 تمكين ا6ساتذة من مرجعية تربوية توحد الجھ�ود ف�ي مي�دان المقارب�ات المنھجي�ة وف�ي-2

.أصول التدريس الخاصة باللغة العربية وآدابھا

 تنمية قدرات ا6ساتذة على ممارسة أساليب التكوين الذاتي،-3

ا وتقويما، ترشد أساليب ا6ساتذة المتعلقة بتناول العمل التعليمي تخطيطا وتنفيذ-4

 تحسيس ا6س�اتذة بم�ا ينبغ�ي أن يراع�ى ف�ي تعل�يم الم�واد اللغوي�ة ودراس�ة الن�صوص–5

.ا6دبية حرصا على إثراء خبراتھم وتجاربھم في الميدان العلمي والمھني

 توجيه عمل ا6ساتذة وتمكينھم من اس�تيعاب الم�ستجدات العلمي�ة والتربوي�ة ف�ي مج�ال-6

.تخصصھم

ف بصفة خاصة إلى جعل ا6ستاذ الممارس للفعل الترب�وي ملم�ا يسعى ھذا الملو

وبكل ما يتعلق بالعملية التع تقني�ات ومنھجي�ات ليمية وأدوات تنفيذھا م�ن طرائ�ق وأس�اليب

...نظرياتو

:الملفمضمون
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 يتضمن ھذا الملف المخصص لموضوع التعليمية في جوانبھا المختلف�ة ع�ددا م�ن

وتق��يس الم��درس عل��ى اس��تيعاب, س��ية الت��ي ت��سند العم��ل التعليم��يالق��ضايا التربوي��ة ا6سا

.الحقائق التربوية والتي يقوم عليھا علم التدريس وعلى النجاح في مھمته

 من ذل�ك القواع�د المعتم�دة ف�ي بن�اء منھ�اج تعل�يم اللغ�ة العربي�ة ومتطلب�ات التنظ�يم

ن منھجية الت�دريس م�ن خ�@ل والتنفيذ كما يشمل الملف تبيان التطورات الحاصلة في ميدا

ش��رح النظري��ات والمقارب��ات البيداغوجي��ة الجدي��دة الت��ي أص��بحت نھج��ا متبع��ا ف��ي مي��دان

التدريس ومن خ@ل ذلك يستعرض المل�ف أھ�م الت�ساؤ$ت الت�ي تطرحھ�ا التعليمي�ة ب�صفة 

وحرص��ھا عل��ى. عام��ة وتعليمي��ة ا6ن��شطة اللغوي��ة ودراس��ة ا6دب العرب��ي ب��صفة خاص��ة

ستاذ من ا9حاطة بأسس المنھجيات وا6ساليب الت�ي تتب�ع ف�ي ت�دريس ك�ل ن�شاط تمكين ا6

من ا6نشطة اللغوية المقررة من منھاج التعليم الثانوي ثم التعرض لQھم المرتكزات الت�ي 

تق�وم عليھ�ا تعليمي�ة ھ�ذه ا6ن��شطة م�ع ذك�ر بع�ض النم��اذج التطبيقي�ة الت�ي تج�سد س��يرورة 

. الدرس

 ينبغي الوقوف عندھا أو ا9شارة إليھا عل�ى ا6ق�ل ض�من ف�صوليالت القضايامنو

6ن وظيف�ة ا6س�تاذ ل�م تع�د كم�ا, بالدور ا$ستراتيجي لعمل ا6س�تاذيتعلقھذا الملف ھي ما

و انتقاء ا6س�اليب الت�ي السابقكانت في  و توصيلھا إلى الط@ب  محصورة في نقل المعرفة

. في أثناء الدرسيردوما شرح ما يتضمنه الكتاب علىتعين

و تن��شيط حي��اة المجموع��ة الق��سم لQس��تاذ الي��وم ھ��ي إدارة ا6ساس��ية الوظيف��ة إنم��ا

و ما يمكنھا من تمث و استيعابّالط@بية لذا ينبغي أن تكون لدى ا6ستاذ. الحقائقل المعرفة

ج وإدارة ف��ي أس��اليب تن��شيط ا6ف��واال��تحكمخب��رة ب��إدارة الق��سم ب��شكل كام��ل بحي��ث ي��ستطيع 

. إلى الحوار والنقاش وإبداء الرأيدوافعھمالحوار وتحفيز اھتمامات المتعلمين وإثارة

 ف��ي الموض��وع التفكي��ر الق��سم تتطل��ب إنج��از سل��سلة م��ن العملي��ات ب��دءا م��ن وإدارة

 الت�ي ق�د يثيرھ�ا ال�تعلمتإش�كالياوالتخطيط لرسم أھداف تناول�ه وض�بط) موضوع الدرس(

 الت�ي يت�ضمنھا، وم�ع والمعلوم�اتمعالج وتصميم خطوات التعامل م�ع الحق�ائق الموضوع ال
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 تحديد أساليب التنفيذ التي ت@ئم كل جزئية من جزئيات الدرس إلى- التي يثيرھاتا9شكاليا

 تنسجم ا6ساليب مع ق�درات الط�@ب المتفاوت�ة، م�ع ح�صر النق�اط الت�ي تثي�ر الج�دلأنعلى

 الم�تعلماستخ@ص ا6فكار التي تمثل حصيلة جھود المعل�م ون�شاط، والتي تقود إلى والحوار

ج�زء م�ن ال�دور المن�وط با6س�تاذھي التي ا6خرى والقضية قضية ھذه.وتھيئ للتعلم الذاتي

 جھ��د الطال��ب وم��ستوى تق��ويموھ�� ب��ه ا$ھتم��امّ التق��ويم ال��ذي ق��لتبإش��كالياھ��ي م��ا يتعل��ق 

جوالتحصيل .انبه المختلفة الفكرية والعلمية لديه ونتاج التعلم المدرسي في

 م��ا ت��زال الت��ي ھ��ذه الق��ضية ق��ضية أخ��رى تت��صل بھ��ا وھ��ي م��شكلة التوجي��ه وتتب��ع

 تقنيات�ه معرف�ةإن موضوع التوجيه ينبغي أن يك�ون لQس�تاذ دور كبي�ر ف�ي. تعامل بسطحية

درس�ة ف�ي المإليھ�اوأساليبه وأھداف�ه وطريق�ة التعام�ل مع�ه حت�ى تك�ون لQحك�ام الت�ي ت�صل

فيو التي تليق به المكانةنھاية المطاف أحكاما موضوعية لھا قيمتھا بحيث تضع التلميذ في 

 مؤھ�ل ل�هة م�ا ھ�وحقيق�ب الذي يج�ب أن ي�سير في�ه، وف�ي الوق�ت ذات�ه ي�شعر الطال�ب الرواق

.وقادر على السير في اتجاھه

من(ھاجالمن وان أھم قضية تواجه ا6ستاذ ھي أسلوب التعامل مع ھذا وھذه خطوة

الن�صوص وإنم�اأووالموضوعاتوالمنھاج ليس قائمة من المفاھيم) خطوات إدارة القسم

 ووسائل يعتم�دھا وأساليبھو مجموعة أھداف عامة وخاصة ومضامين متنوعة وطرائق 

 ص�حيحة ودقيق�ة ت�ضع معرفةا6ستاذ لتحقيق ا6ھداف المسطرة، ومن ثم فمعرفة المنھاج

 ب�ين معرف�ة ا6س�تاذيم�ارس مھمت�ه عل�ى الطري�ق ال�صحيح، و$ب�د أن يف�رق ا6ستاذ وھو

وم�ن ورائھ�م حاج�ات المجتم�ع ال�ذين وض�ع م�ن أجلھ�م المنھاج ومعرفة حاج�ات الط�@ب

ف@ب��د إذن م��ن معرف��ة اھتمام��ات البيئ��ة. جي��داتنفي��ذا م��ن تنفي��ذ المنھ��اجانتظ��ارات ا6م��ةو

ا ل$وتطلعاتھ��ا الت��ي تح��اول المدرس��ة  أف��رادّفروق��ا بين��ة ب��ين وبم��ا أن ھن��اك،ھ��اس��تجابة

 وأساليب تعاملھم مع مف�ردات طرائقھمالمجموعة الط@بية يتعين على ا6ساتذة أن ينوعوا

مج�ال التربي�ة ف�ي الحاص�لة والتط�وراتالمنھاج بما يتفق وخصائص المجموعة من جھة

. من جھة ثانية
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 حال�ة يراع�ياليب التعليم المفرد الذي يجد ا6ستاذ نفسه مضطرا إلى ا9لمام بأسوھنا 

.كل فرد وإمكاناته حتى يحقق العدالة التي ھي من صميم العمل التربوي
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 التعليممنھجيةتطور: ا�ولى الوحدة
:ةـتوطئ

 إل�ى تعل�يم ا6ف�راد بتمكي�نھم م�ن المع�ارف والمھ�ارات يسعى، نظام اجتماعي ثقافيالتعليم

إلالتي ، حاض�رھمم�ع ويتكيف�ون، يرتبطون بماضيھمجعلھم بھدف،يھا في حياتھم يحتاجون

.مستقبلھم لمعايشةنويتھيأو

 فإن�ه يتط�ور تبع�ا والجم�اعي، أن التعليم مرتبط بحياة ا9ن�سان ف�ي ش�طريھا، الف�ردي وبما

 وجب أن ن�ستعرض لذلك،ويوجھھالتطور الحياة وتطور النشاط الفكري الذي يحرك الحياة

 ب�د أن ن�شير إل�ى وض�عية$، ذل�كلتبي�انو. منھجي�ة التعل�يمبتط�ورائق المتعلق�ة بعض الحق�

 ثم ن�أتي المعرفة، التي كانت سائدة في مجال تربية ا6طفال ونشر وا$تجاھات،التعليم قديما

 مج�ال العملي�ة التعليمي�ة ف�ي م�ن تط�ورهت� أحدثوم�ا،إلى تيارات التعليم في الع�صر الح�ديث

.بصفة عامة

، واض��عي المن��اھج ق��ديما، أو م��ا يع��رف ب��البرامج والمق��ررات الدراس��يةاھتمام��ات كان��ت

ـ ع�ن طري�ق المتعلم�ين على المحتويات المعرفية بجميع أشكالھا، ونقلھا إل�ى منصبة  التلق�ين

ـ  م��ن ذل��ك ح��شو أدمغ��ة المتعلم��ين ب��أكبر ع��دد ممك��ن م��ن المعلوم��ات وغ��ايتھمف��ي الغال��ب

.ش دور المتعلم ذلك تھميعنّوالمعارف، فانجر

 يفرض عليه تعليم معين دونما اعتبار $ستعداداته ثانويا عنصرا، والحال ھذهالمتعلم وبقي

 للتشكل كما يراد لھا، وھ�و ص�فحة بي�ضاء قابلة، ھو في نظر البعض مادة خامبل ورغباته،

م، ب�ل عليھ�ا ويرس�م، بھ�ذا وبغي�ره تجاھل�ت التربي�ة التقليدي�ة طبيع�ة الم�تعليخ�طتقبل كل م�ا

 م�ا أح�يط بق�در تعلم�ه كراش�د، وبق�در م�ا أھمل�ت شخ�صية الطف�ل وراح�ت طفولت�ه،وأھملت 

 م�صدر العل�م والمعرف�ة أن�هب ل@عتق�اد،المعلم بھالة م�ن التبجي�ل والتق�دير مب�الغ فيھم�ا أحيان�ا

 ا6جوب���ة وانتظ���ار، ال���شكليةوالم���ساءلة،$ يع���دو ال���سرد لم���ضامين الم���ادةودوره،جميع���ا

و أن يق�ف ف�وق من�صة عالي�ة، بحي�ث يبق�ى : ((كومينيوس رأي حسب- على المعلمالمتوقعة،

 و$ يسمح 6حدھم أن يعمل أي شيء س�وى ا9ن�صات والنظ�ر ناظريه،الطلبة تحت مستوى 
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، المعرف�ةسبل ت@مذته على الفكرة القائلة بأن فھم المعلم نبع تتدفق منهئّ وعليه أن ينشإليه،

$ يفوتھم شيء منهإليصغوا الت@ميذ أن وواجب .))يه حتى

$ يمكنھا أن تنمو وتزدھ�ر لت�صبح معرف�ة حقيقي�ة ف�ي ھ�ذا الج�و ال�ذي يعتب�ر فالمعرفة لذا

$العملية  النق�اش، ناھي�ك ع�ن المعارض�ة أو ال�رفضو$ الجدل تقبل التعليمية مسألة فوقية،

$تھا غاية لذاتھا، ظلت المعرفة تقدم بطرائق ووسائل جعلوبھذا،لما يقدم في حجرة الدرس

وماءَن$تأثير لھا على سلوك المتعلم،  طرف�ي ب�ين تواصلو$، لمعارف أخرىنتاج$ فيھا

.العملية التعليمية

 مج��ا$ت وات��ساع ا9ن��ساني، وارتق��اء الثقاف��ات،الفك��ر تط��ور م��ع: الحديث))ةالعل))وم ظھ))ور

 والتعل�يم، وظھ�رت م�دارس عل�وم التربي�ةا، ومنھ�الظھ�ورالمعرفة أخذت العلوم الحديثة في

 الذي يتتبع الكائن الحي في نموه الذھني والعاطفي، الوراثي النفسم، كعلعلم النفس المختلفة

وم��ا إل��ى ذل��ك، فن��شطت ا6بح��اث..… ي��درس الف��روق الفردي��ةال��ذيوعل��م ال��نفس التفاض��لي

 التربية تستفيدت، وأخذالطبيعي نموهرّ التي تسيالقوانينوالتجارب لدراسة المتعلم واستنباط 

 جھ�ة ثاني�ة ل�م يق�ف بع�ضن، وم�المجالمما أسفرت عنه جھود علم النفس التربوي في ھذا

بالباحثين عند الدراسات النظرية  ل�ذلك أول�ى ورش�اتت، فتأس�س التطبيقحيز انتقلوا إلىل،

من اتسع نطاقھا ليشمل أوربا وغيرھاثم ا6مريكيةعلم النفس التربوي في الو$يات المتحدة

.الب@د

 بالطف�ل ونم��وه الج�سدي والعقل��ي والوج�داني وا$جتم��اعي، وأخ�ذت نت��ائج ا$ھتم�ام وازداد

كقلتج��ارب أساس��ا تخ��ذُوت ف��ي الم��دارس،تطب��قالتج��ارب ،ا6طف��ال مواھ��باسي�� ميداني��ة،

 العل�وم المرب�ون أن عملي�ة التعل�يم آخ�ذة ف�ي ا$قت�راب م�ن ف�أيقن، نم�وھمومراح�ل،وذكائھم

 دع�انحي، بصفة خاصةوالتعليم،بفضل علم النفس الذي خدم التربية بصفة عامةالتجريبية

، س��لوكهوتھ�ذيب، ف�رص النم�و، وأن تعم��ل التربي�ة عل�ى إب��راز قدرات�هللناش��ئأإل�ى أن تھي�

، ذات��هومج�اوزة، ي��صبح ق�ادرا عل�ى م@ءم��ة الطبيع�ةحت�ى، كاف�ة جوانب��ه الشخ�صيةةوتنمي�

. نفسه وغيرهوإسعاد
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 من��ه التعل��يم ظھ��رت نظري��اتد، واس��تفا التط��ور ال��ذي عرفت��ه التربي��ةاھ��ذ ض��وء وف��ي

 بالمتعلم واعتب�اره المح�ور ا6ساس�ي العناية الھدف منھا كان التدريس،ميادينومقاربات في

ومسائل ينطلق من وجعلته،في العملية التعليمية  يساھم في حلھا، ومعارف يھتم بھ�ا يحياھا

مبعد،ويتمثلھا  تعد فلم نفسھا، المعرفة إلى النظرة تغيرت إذ ن،ّ ومخزلھاّتلق أن كان مجرد

بتعلم لذاتھا . معبرا آمنا 9دراك معارف أخرىجعلھات أصبحت تعلم بطرائق ووسائلل،

، بن�اء شخ�صيتهإل�ى المعرف�ة$كت�ساب الجھود الحثيثة التي أصبح المتعلم يب�ذلھا وأسفرت

 وض�عو، الفك�روإعم�ال، الحق�ائقيّ كتق�ص،ط مداركه بفضل ما كان يبذل�ه م�ن ن�شاعواتسا

في...الفرضيات .السابقبحثا عن معرفة جديدة لم تعد المدرسة تجود بھا عليه كما

 إل�ى، البي�داغوجي ق�د انتق�ل م�ن ا$ھتم�ام المتزاي�د بالمحتوي�ات المعرفي�ةالعم�ل يك�ون بھذا

منموذج ا6ھداف الذي حقق مدا معتبرا لعملية التعليم إلقات�ه وم�سعاه حي�ث منطن،  أص�بحذ،

. جميعھا لخدمته وتحقيقهافرتتظ المعرفيةت والمحتويا، المدخلھومفھوم الھدف

 الموجھ�ة لن�شاط الخط�ة تعن�ي أنھ�ا، المقارب�ةم�صطلح واضعو يرى:دافـبا�ھةـالمقارب

 ض�وء اس�تراتيجية تربوي�ة تحكمھ�ا جمل�ة م�ن ف�ي،بتحقي�ق أھ�داف معين�ة ما، يك�ون مرتبط�ا

.والمؤثرات العوامل

ا، ويھمن� متعددة منھا المقاربة البيداغوجية والتواصلية والتحليلي�ة وغيرھ�اأنواع والمقاربة

 تخط��ط للفع��ل التعليم��ي تخطيط��ا الت��ي الممنھج��ة الت��ي ت��ضم جمي��ع المقارب��ات المقارب��ة منھ��ا

 وم�ن لتصميم عملي�ات التعل�يم ووس�ائله، وأس�اليب تقويم�ه،محددة أھدافمنق، ينطلمحكما

.طرائقھا التدريس با6ھداف

 جع�لا مم�، أھمية كبرى في العملية التعليميةبا6ھداف للمقاربة: با�ھدافالمقاربة أھمية

 البداي�ة ونقط�ة، ا6ساس الصحيح لك�ل ن�شاط مدرس�ي ھ�ادفباعتبارھا،ضروريا العمل بھا

تعل�يم أن أھمي�ة التربي�ة والمنظري معظم ويرى في إقامة العملية التعليمية على أسس متينة،

 إيجازھا فيما يمكن والتي، نظام تعليمي6يالمقاربة با6ھداف تنبثق من الفوائد التي تحققھا 

:يلي
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 التربوية للمجتمع الذي تخدمه التربية الفلسفة بلورة.1

. النظام التعليمي وترشيدھا نحو ما ينبغي تحقيقهعناصر كافة توجيه.2

 وخب�راتر ا$ختي�ار المناس�ب للمحت�وى التعليم�ي، العملية التربوية وتيسيمعالم تحديد.3

. التعلمومواقف

 ن�شاطم لتنظي، التعليميةوا6دوات الوسائل معرفة نوعمن التعليم على القائمين مكينت.4

 س�ليمة لتق�ويم مكون�ات الن�شاط مع�ايير وبن�اء، وأدوات�هالتق�ويم أس�اليبكذا معرفةو التدريس

.التعليمي، ونتائج التعلم

 لتق��ويم جھ��ود المعلم��ين والم��سؤولين ع��ن التعل��يم تقويم��ا موض��وعيا،رص��ةالف إتاح��ة.5

. من ھذه الجھودالعائد وتقدير

 الكفيل��ة بتحفي��ز ا6س��اتذة حت��ى يك��ون أداؤھ��م عل��ى أكب��ر ق��در م��ن ا$قتراح��ات تق��ديم.6

.الفاعلية

 التربي��ة والتعل��يم عل��ى ص��عوبة تحقي��ق ذل��ك رج��ا$ت أجم��ع: ا�ھ))دافبوس))اطة الت))دريس

 ول�ذا. التدريس، إذا لم تكن أھداف الدرس المقرر قد ح�ددت م�سبقاعمليةمن لمرجوا النجاح

ال��شروع في��ه، ع��ن دور المق��اول قب��ل، دور ا6س��تاذ ف��ي تحدي��د أھ��داف ال��درسيختل��ف$

متشييدىالمعماري، وھو مقدم عل  أو$ إل�ى أن يتع�رف عل�ى مواص�فاتطرض عمارة، فھو

 بواس���طةوذل���ك-ھ���داف المعماري���ة الم���راد تحقيقھ���اا6أي-ص���احبھاالعم���ارة كم���ا يري���دھا

 اس�تعراض ث�م)الطريق�ة( خطة العملرسمثم يعتمد إلى. التصاميم التي تترجم تلك ا6ھداف

 وأدوات وس���ائلال( ذل��ك الم��شروع إنج��ازك��ل الوس��ائل المناس��بة والكفيل��ة بم��ساعدته عل��ى

مرعلى)التنفيذ( العملفي يشرعثم)ا9نجاز حلة من مراحل البن�اء لقي�اس أن يقف عند كل

إلا9نجازنسبة  . التقويمأي، العامالتصميمى ومدى مطابقة ھذه النسبة

شكان وإذا  ا6جيال، ويكون، با6ستاذ، وھو يبني العقولفحري المقاول المعماري،نأ ھذا

 الب��دء ف��ي عملي��ةل، قب�� م��ن الت��دابير والوس��ائلمجموع��ة- ا\خ��رھ��و-أن يتخ��ذ بال��ضرورة

.النجاحمن يضمن للمجھودات الكبيرة التي ما فتئ يبذلھا، أكبر قدرىحت،يسالتدر



15 تعليمية اللغة العربية وآدابھا تربية المعھد الوطني لتكوين مستخدمي ال

 التنفي��ذ، الم��ساعدة، الوس��ائل المحت��وى، ا6ھ��داف، تحدي��د:با�ھ))داف الت))دريس خط))وات

.التقويم

ث� الرس�ميةالمق�ررات ا6ستاذ عند تحديد أھداف ال�درس م�ن ينطلق:ا�ھداف تحديد-أ  م�نم،

ويمكن. وقابلة للتحقيقدقيقة،اتھم وحاجاتھم، فيضبط أھدافه بكيفية ذه ومتطلبيوضعيات ت@م

: تلك ا6ھدافلتحديد-مث@-ا$ستعانة با9جابة عن ا6سئلة ا\تية 

أن- ؟ أبلغه ما الذي أريد ؟ لماذا  أو أصل إليه

؟ أرغبك أي سلو- ؟ وما علة ذلك  في تغييره عندھم

إل سأقدم من جديد في ھذا الدماذا- ؟ الت@ميذىرس

$ ب��د أن ي@ئ��م ا6ھ��داف ث��م:وىـالمحت))-ب ،الم��سطرة ي��أتي دور اختي��ار المحت��وى ال��ذي

مام، فيسھ من جھة أخرىوميولھم من جھة، ويستجيب لحاجات الت@ميذ ويخدمھا  في تحقيق

.ينتظر من العملية التعليمية إجما$

 الدراس�ي،المنھ�اج من مقررات يشترط في الموضوع الذي ھو محل الدرس أن يكونكما

ىوم��ستو تناول��هوأن ي��ستجيب م��ن حي��ث الك��م إل��ى الحج��م ال��ساعي المخ��صص، وأن ي��ت@ءم

.$ ينفروا منه لبساطته وسذاجته أو لغموضه وانغ@قه عن الفھمحتى الت@ميذ

 قد تعترضه في أثناء وقضايا، يحرص ا6ستاذ على أ$ يفوته تذليل ما فيه من صعوباتثم

 من اھتمام ف�ي أثن�اء التح�ضير، إذ ل�يس م�ستبعدا أن يل�ح تستحقهرس، والتي لم يعرھا ما الد

علأوبعض الت@ميذ النابھين  الدرس، فات جزئيات من جزئيةى المتربصين بعثرات ا6ستاذ

 حرج�ا– أس�قط ف�ي ي�ده وق�د– أو تعم�د إھمالھ�ا لغموض�ھا، فيج�د نف�سه فيھ�ا التفكيُرَا6ستاذ

. من حسن التخلصتمكنه إذا لم يكن يملك تلك المھنية العالية التي كبيرا، وبخاصة

 التفكي���ر ف���ي الوس���ائلدور، مرحل���ة تح���ضير المحت���وىويل���ي: الوس)))ائلو الطرائ)))ق-ج

: التنفيذ لعمليةالمساعدة والطرائق

؟ كيف-  أقدم ھذا الدرس، أيا من الطرائق أتبع

أو ھي ا$ستقراأم القياس؟و الحوارأو ا9لقاءھيأ- ؟ القياسء
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؟أم-  أن طبيعة الدرس تستلزم أكثر من طريقة

 الوسائل التعليمية سأوظف؟أي-

، عملي�ة التنفي�ذح، 9نج�ا ض�روريا م�ن وس�ائليراهماتقديم إلى يعمد ا6ستاذ ذلك بعد

 والعمل على استحضارھا وطريقة استعمالھا، ويحدد دوره ودور التلمي�ذ توافرھا،مندفيتأك

. ا$ستفادة منھا في أثناء الدرسةكيفيفي

 تطبي�ق الخط�ة الت�ي أع�دھاأي، تق�ديم ال�درس الجدي�دأو، التنفي�ذمرحلة وتأتى:ذـالتنفي-د

 أذھان الت@ميذ تھيئة: تناولھا والسير في ضوئھا، أولھاالمزمعا6ستاذ، ورسم فيھا الخطوات

ىل�إيق وي�شد ا$نتب�اه، يلج�أ في�ه في ج�و يثي�ر الت�شووالمعارف،$ستقبال المعلومات الجديدة

 ال�ذھن، أو مراجع�ة درس م�اض ل�ه وش�حذ إلى إعمال الفك�ر تدعو ممھدة، ذكية أسئلة طرح

 أو أن يعم�د ا6س�تاذ إل�ى ال�سابق،صلة بالدرس الجدي�د، ول�يس بال�ضرورة أن يك�ون ال�درس

. الخ… الدرسبمجال صلةله، إشكالأو،عرض قضية

ا لوجه أمام جزئي�ات ال�درس، وف�ق ا6ھ�داف المح�ددة س�ابقا، ا6ستاذ ت@مذته وجھيضع ثم

 من جزئياته، وان يشجع ما جاء به الت@مي�ذ م�ن آراء ص�ائبة جزئية كل مناقشة إلىدفعھميو

علأخطاءويثمنھا، ويقبل  م�ا تقت�ضيه ا6س�اليب التربوي�ة وف�ق ت�صحيحھاى بعضھم، ويعمل

و اندفاع الت@يكبتالحديثة، وأ$ وم لبعض مخالفتھميذ إذاّما يتمخض عليه الدرس من آراء،

و في ذلك انحرافا، فعليه أن $حظ .الدليليقنعھم بالعدول عن ذلك بالحكمة

 على ا6ستاذ أن يكون قادرا على ا$ندماج في عمل ت@مذته، وأ$ يبقى في موجزة، وبكلمة

اوتتواصل، الدائممّ الحكم أو المقيوضعية في عملية التنفيذ بمثل ھذه لروح إلى نھاية الدرس

.المسطرة ا6ھداف بتحقيقي يوحجو

: ووضوح بدقة، عن ا6سئلة التاليةبا9جابة ويتم:ويمـالتق.ھـ

أمأم؟ ا6ھ��داف الت��ي ح��ددتھام؟ّ أري��د أن أق��وم��اذا�  النت��ائج الت��ي توص��لت إليھ��ا؟

؟ الدرسالوسائل التي قدمت بھا

؟ حقق الت@ميذ النتائج المرجوة من ھل�  الدرس
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؟ عماذا�   أسألھم

علما� قأنھمى الذي يجب أن ينجزوه حتى يبرھنوا ؟مُّد فع@ قد تعلموا ما

؟أو، سأقوم عمل الت@ميذكيف�  أقيس مستواھم

؟ في أول الدرس، في وسطه، أو في آخرهمتي� ؟ أقوم

؟ تمارين، أسئلة شفوية أو كتابيةھذا وسائلھي ما� ؟… فقرة تحرير، التقويم

ّ ال�تعلم تتط�ور م�ن ع�صر إل�ى آخ�ر،و فتئت طرائق التعليمما: ا�ھداف إلى الكفاءاتمن

 المقارب��ة أھمھ��ا م��نن، ك��ا لتعل��يملعملي��ةباحث��ة ع��ن ال��سبل الكفيل��ة بتحقي��ق مردودي��ة أف��ضل

 تمثلت في محاولةي، والت أوائل النصف الثاني من القرن الماضيفي ظھرت التي با6ھداف

 م�ا، تعليم�ي ن�شاط أعق�اب ف�ي الت@ميذمن المنتظر السلوك بدقة تصف ويةترب أھداف تحديد

.السلوك ذلك تقييم على المساعدة المقاييس إلى با9ضافة

ّ المي�دان البي�داغوجي؛ أدى ف�ي أنه، وفي عدد من الح�ا$ت، تب�ين أن العم�ل با6ھ�داف غير

و تجزئ��ة ا6ھ��داف ال  ص��ارما تخطيط��ا ف��رضا، كم��التعل��يمت، محتوي��اتربوي��ةِإل��ى تفتي��ت

 عل�ى التلمي�ذو ا6س�تاذ عن�د وا$بتك�ار ا9ب�داع إرادة منّالحد إلىّأدى مما التعليم، لنشاطات

.سواء

 الماض��ي، لتوج��ه العم��ل الترب��وي توجيھ��ا الق��رن أواخ��ر ف��ي الثاني��ة المحاول��ة فج��اءت

و تصحح المسار التعليمي، .اتالكفاءب بالمقاربة حاليا يعرفما وھيجديدا

االمربين، عند بعض الكفاءة: فاءاتـ بالكةـالمقارب لتصرفات ا$جتماعية ھي مجموعة من

و  تسمح بممارسة مناسبة، للقيام بدور ما، أو وظيف�ة التيحركية/المھارات الحسوالوجدانية

.أو نشاط

وھ��ي عن��د ال��بعض ا\خ��ر،و ، الخب��راتو المھ��اراتتجني��د ع��دد م��ن المع��ارف والق��درات

أواوتوظيفھ أو لحل إشكال بسيط ّمعقد يتعلق بالجانب الدراس�ي  أو الحي�اتي الخ�اص المھن�يّ

$ تعني.منھا والعام $ يعن�ي أنن�ا الكفاءة،ويستفاد من ھذا أن المعرفة وحدھا  وكونن�ا نع�رف

 بتقني��ات جھ��از التلف��از دون أن نح��سنّنل��مأن- م��ث@-أكف��اء بال��ضرورة، 6ن��ه باس��تطاعتنا
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كمإص@حه ّعل�ة ذل�كو. وھك�ذا، دون أن نح�سن ال�سياقةال�سير باستطاعتنا ا9لم�ام بق�انونا،

إ$،تح�صل قبل�هھي أن الكفاءة يحققھا الفعل و$ $ وج�ود للكف�اءة ّ تأك�د وجودھ�ا إذا أي أن�ه

.عند ا6داء

$ نتعلم بالضرورة لنعرف فحسبالتصور ھذا يقودنا ن، ولك للكفاءة إلى التسليم بأننا

.ّلنتصرفعلم خاصة نت

 ن�صيبا م�ن المع�ارفّتح�ول المقارب�ة بالكف�اءاتإن: نتاج مجموعة م)ن المع)ارفالكفاءة

 ا6م��ر ال��ذي ي��سمح ق��رار،ّالدراس��ية إل��ى م��وارد لح��ل م��شاكل، أو تحقي��ق م��شروع، أو اتخ��اذ

ًبدخول مميز في عالم المعارف، بد$ من العمل باس�تمرار عل�ى ذل�ك 6ن المعرف�ة.اس�تيعابھاّ

ّالق�درات الت�ي تنم�ي شخ�صيةو إنماء جملة م�ن المھ�اراتف، تستھدالتي ينطلق منھا الدرس

عيح��رصك، ول��ذلً تكيف��ا م��ع متطلب��ات الحي��اةه، وتك��سبّالم��تعلم ل��ى جع��ل ك��ل م��ن المرب��ون

و و القدرة .الكفاءاتالمھارة سبي@ إلى اكتساب المعرفة

 وال�ذين يملك�ون درج�ة عالي�ة تھمدراس�قد أثبتت خبرات التعليم أن الت@ميذ الن�اجحين ف�يو

يثب��ت ھ��ذاو تح��سين نوعي��ة حي��اتھم الخاص��ة إل��ىم��ن ا$س��تيعاب ھ��م أولئ��ك ال��ذين يطمح��ون

و ولتحقيقأھمية وجود الحافز بوضوح ضرورة .إكساب الكفاءة الھدف

 الوس�ائل المنتج�ة للكف�اءات متع�ددة تع�دد نظري�ات الم�ربينإن: المنتجة للكفاءاتالوسائل

: فيھا، نذكر منھا على سبيل المثالآرائھمو

$ على مجرد تراكم المعارف،علىّ مؤسس تعلم- ّ اكتساب الكفاءات

 مجندة لمواجھة متطلبات الحياة،أدوات المعارف جعل-

 والتركي�ب وإيج�اد الحل�ول لمختل�فل، كالتحلي� العقلي�ةالق�درات التعل�يم نح�و تنمي�ةcتوجه-

 المشاكل المطروحة،

 بالعم�ل عل�ىك، وذل� م�ن اس�تق@ل بع�ضھا ع�ن بع�ضًب�د$ أسلوب إدماج المع�ارفّبنىت-

ّالحد من الحواجز
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ّبن��اء عل��ى ھ��ذا يؤم��ل ف��ي ا6س��اتذة أن ي��شعروا بم��سؤوليةو.الم��وادالت��ي تف��صل ب��ين 

 العام لت@مذتھم، التكوين

$ يمكن . المرجوةالكفاءةيذ أن تكسب التلم- وحدھا-6ّن مادة تخصص كل منھم

 ل�يس ھ�وو بالكفاءات ليس ھو القطيع�ة م�ع التعل�يم ع�ن طري�ق ا6ھ�داف التعليمأن وبما-

.ّ تطورّمجرد التعليم ولكنهثورة في

$ يعني وبما- ب الظھر للمعارفإدارة أن اكتساب كفاءة  إنه اس�تثمار وتثم�ين لھ�ا ح�ينل،

الوّتحول إلى كفاءات و تساھم في حل توظف في مختلف مج@ت . مشك@تھاحياة

$ّفإن ً إذا ع�ن طريق�ة الت�دريس با6ھ�داف، م�ن حي�ث تختل�ف طريقة التدريس بالكف�اءات

 شأنھا في ذلك شأن طرائ�ق الت�دريس الن�شيطة مضامينھا،مراحلھا وخطوات السير في تنفيذ

يإشراك علىذالتي يحرص فيھا ا6ستا و على دفعه إلى استخ@ص ما . نبغي اكتسابهّ المتعلم

 خط��وات المنھجي��ة6ن ا6س��تاذ أن يم��نھج ن��شاطه التعليم��ي ف��ي ض��وء م��ا س��بق، فعل��ى

6ن ف�ي التعل�يم با6ھ�داف،ال�واردةالمتبعة في تنشيط العملية التعليمية، ھي الخطوات ذاتھا،

و بمثابة بدقة قبل ا9قدام على التنفيذ، ھي تحديدھاالتي نسعى إلى ا6ھداف التي ننطلق منھا،

ً تحقيق�ه، س�واء ك�ان مھ�ارة لغوي�ة أو ت�ذوقا أدبي�ا أو ق�درةّن�ود$فتات أو معالم نضع فيھا م�ا 

وعماّفكرية أو كفاءة تعبر و قدرات في مي�دان مع�ينّ يمتلكه المتعلم من خبرة وحت�ى.ّدراية

: بالكفاءات أكثر نجاحا ينبغيالتدريستكون عملية 

مدا9شكا$ت بطرائق العمل- ى الدرس، على

و بالوضعيات المعارف ربط-  سياقاتھا ا6صلية،غير تجنيدھا في سياقات الجديدة

و ذلك ما ھو حاص�ل بالفع�ل ف�ي مدارس�نا، المعارف تجميع-  المتعلقة بالموضوع الواحد،

 التحويل المختلفة في المجال اللغوي مث@، كتحويل فقرة من صيغة التذكير إل�ى عملياتمثل

ذلو التأنيثصيغة وما يقتضيه و النحو والصرف .ا9م@ءك من معارف في التعبير

" عن طريق سوق ا6لغاز التعليمية، مثل- ما"ّ للفعل، تقيه من الجرا6مين الحارسھي:

.ھي؟
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؟كيف  يتم بناء الكفاءات

: التاليةاللوحة ا9جابة عن ھذا السؤال الشائك، عمليا من خ@ل نحاول

ع الموضوع النشاطام وضتعلم أمكالّ الم ا�ش

:ا�تي

 المرجوةالكفاءة

دةلغة)أاء قاع التق

 الساكنين

درة يكسر ما سبق منھما؟لماذايالقل ا�تى التعليون: علليك

)اقتصاد لغوي(ً سھ>، سلسا النطق

ھو من يقوم: الفاعل لغة)ب

 ... بالفعل

"ُ الشيخمات"

 فعل الشيخ؟ماذا

 الفعل عليه الفاعل ھو أيضا من يقع.

 أحيانا

و( دةل القاعى تحليدرة علالق

)الوقوف على أدق جزئياتھا

و الخبرالحاللغة)ج

جار-اُاXشُ ثمارھ

.لذيذة

رك-ب تُ ال>ع

ًالملعب غاضبا َ.

 يمكن ا_ستغناء عن أحدھما ھل

ال(ر-الحل) الخبدون أن يخت

 معنى الجملة؟ لماذا؟

درةة القضوابط اللغويبر الى س عل

 حديد وظيفتھا في سياق التعبيرتو

ث-ة، حية الثانيي الجملا ف كم

ستنتجال أن يضلةالحنَف يمك

-غالبا–ا_ستغناء عنھا

صائصلغة)دلخن كم

ي لوب اXدباXس

 واXسلوب العلمي

بو أردت أن ھ بك طبيَ أن

زيّتع ديقاُهصاة جدتي وف.ّ ف

و ه؟لوبين تكاتبأي اXسّفب

 لماذا؟

دماءعل ا_كتفصائص كظ خ بحف

نلوبينمف(اXسى توظيدرة عل الق

) توظيفا صحيحاذينك اXسلوبين

كالسابقة،ّ المتمعن في اللوحة إن فاءات م�ن خ�@ل الن�شاطاتـ وما استھدف فيھا من

يعم�د فيھ�ا ل�م بوض�وح أن الكف�اءات المزم�ع تحقيقھ�انّ، يتبيالسابقةا9شكا$تووالمواضيع 



21 تعليمية اللغة العربية وآدابھا تربية المعھد الوطني لتكوين مستخدمي ال

ناأوة إلى إجابات جاھز ومتوقعة، وإنما ھي ّالتق�صي م�ن تجة عن إعم�ال للفك�ر وب�ذل للجھ�د

.ّقبل المتعلم

 إذا التقى س�اكنان يك�سر بأنهلم نطالب المتعلم بتطبيق القاعدة المقررة)أ( المثالففي

.ّنفسه وعلته) الكسر(سببما سبق، ولكن طالبناه بعمل حيوي، يتمثل في التعرف على

لواعد نشاط القوفي  الف�رق ب�ينر، ك�ذك عل�ى الم�تعلم ا6س�ئلة المعھ�ودة المباش�رةنطرحم،

 عن�ه، ولكن طالبناه با9جابة عن أي منھما يمكن ا$ستغناء المعنى،تأديةفيالحال والخبر

ق��ل مث��ل ذل��ك ع��ن الكف��اءات المرج��وة ف��يو...بكف��اءة توظيفھ��ا م��نم��ستقب@ّحت��ى ي��تمكن

).د(و)ب(النشاطين

شأو  ين�وي توافرھ�ا ف�ي الت�ين ھ�ذه الطريق�ة أن تع�ين ا6س�تاذ عل�ى بن�اء الكف�اءات من

 أخ�رى ي�ستحدثھا لنف�سه، خطةت@مذته، فيبني خطته على غرار اللوحة السابقة، أو يلجأ إلى

و منظما ًليتجه إلى مجال بناء الكفاءات، فيصبح مكونا ّ $ مجرد موزع لوضعياتّ ّ ومواقف،

.ظھاراتّللمعلومات ومقيم ل@ست

ًم�وردا يلي نوعان آخران من التطبيقات اللغوية المختلفة، التي يمكن أن ت�شكل فيماو

 يراھ�ا، وأن الت�يعلى ا6ستاذ أن يجري عليھا التع�دي@تو.ّر لكفاءات جديدة لدى المتعلمآخ

وأو.ينسج على منوالھا .مضمونا أن يأتي بغيرھا شك@
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نصخ@ل نص من تجميل: في اكتساب كفاءةالتدرج

: نص جديد من نص أصلي، بإتباع الخطوات التاليةإنتاج

)أ(
 ).ّقراءته بتمعن(ھو النص كما إعادة.1: المفرداتتغيير

).بألفاظ أجمل( في اXلفاظ تغيير النص مع إعادة.2

).بعبارات أجمل( في العبارات تغيير النص مع إعادة.3

)ب(

معالإعادة.1: في التعابيرتغيير . تعابير حقيقية بتعابير حقيقية أخرىتبديلنص

. تعابير حقيقية بتعابير مجازيةتبديل النص مع إعادة.2

. تعابير مجازية بتعابير مجازية أخرىتبديل النص مع إعادة.3

)ج(

. في اXفكار بأفكار مشابھةتغيير النص مع إعادة.1: في اXفكارتغيير

مع إعادة.2 . في اXفكار بأفكار مخالفةتغييرالنص

. في اXفكار بأفكار مناقضةتغيير النص مع إعادة.3

)أ(

و تدبرإعادة.1 .ّ كتابة النص اXصلي كما ھو بإمعان

البإمعان كتابة النص اXصلي كما ھو إعادة.2 .مؤنث/ مذكر: جنسّو تدبر مع تغيير

أي تحويله مما ھو(ّو تدبر مع تغيير العدد بإمعان كتابة النص اXصلي كما ھو إعادة.3

).- مث>-من ا�فراد إلى الجمع: إلى صيغة أخرىجمععليه من إفراد أو تثنية أو

)ب(

).واحد منھما( الزمان أو المكان تغيير.1

و تغيير.2 ).ك>ھما(المكان الزمان

أو( داث اXحتغيير.3 ّكأن يتحدث النص عن ھزيمة عسكرية، حولھا إلى نصر، ...العكسّ

).و ھكذا

)ج(
و مضمونانص إنتاج.1 . مشابه شك>

و مخالف إنتاج.2  مضمونا نص مشابه شك>
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و العملي�اھ�ذهّليس بخ�اٍف م�ا 6ھمي�ة قي�ام الم�تعلم بالتنق�ل ب�ين مث�لو  اللغوي�ة،ت ا6دبي�ة

و  من معارف ض�رورية للتحوي�ل، والتغيي�ر، العملياتوما تقتضيه مثل ھذه المكانيةالزمانية

بحر، ا6مر، والتأخيوالتحرير، والتقديم ّصول المتعلم على كفاءات متعددة، تؤھلهّ الذي يتوج ّ

 بع�ض م�ن تق�ديرّأق�ل عل�ى تمكن�ه ولكن! نقول إلى امت@ك ناصية اللغة$ المطاف،في آخر

.جزئياتھا

 يك��ونأن يع��دو$ بالكف��اءات، المقارب��ة عل��ى تطبيق��ات م��نُاقت��رح م��اأن والم@ح��ظ

 م�ا منھ�ا يطب�ق وأن بحري�ة، فيھا يتصرفأن فلQستاذ لذا المربين، بعض قبلمن اجتھادات

 م�ن ن�ص تجمي�ل" م�ن يخت�ارأن يمكن�ه-م�ث@- ال�سابقة التم�ارين فف�ي. وممكن�ا مناس�با يراه

"وھ��و)أ(التم��رين م��ن الثال��ث الج��زء،" ن��ص خ��@ل  ال��نص م��ع تغيي��ر ف��ي ا6فك��ار إع��ادة:

".بأفكار مناقضة

" مضمونامخالف نص كتابة"في)د(يمكنه ا$كتفاء بتطبيق الجزء الثاني من التمرينو-

. نھج المقرابة بالكفاءاتىعلسار ھذه الجزئية فقط، قد بتطبيقهيكون ا6ستاذو-

 إل��ى التق��ويم كغي��ره م��ن بالكف��اءات العم��ل بالمقارب��ة يخ��ضع: المقارب))ة بالكف))اءاتتقي))يم

6ّنكذل، عن غيره في مقاربات أخرىماًا6عمال، غير أن تقويم ھذه المقاربة يختلف شيئا

ًطبيعة تقويم الكفاءات ھي أو$، تقييم  اس�تعراض المع�ارفل، ب�د على إنجاز نشاطاتللقدرةّ

ّ أن نطبق على المقاربة بالكفاءات، طرائق تقويم بمكانولھذا، ليس من الضرورة. الشخصية

6.... المعارفي�ة، أو ا$متحان�ات متعلق�ة بالمحتوي�اتا6س�ئلةالمكتسبات المعھودة كط�رح ن،

و إصدار حكم على الكفاءات التي ھي في طريق الت@ميذتقويم كفاءة ھو تأمل  وھم يعملون،

. التكوين

. بمضمون جديدشك> نص مشابه إنتاج.3

)د(

و مشابه إنتاج.1 . مضمونا نص مخالف شك>

و مخالف إنتاج.2 .امضمون نص مخالف شك>

و بمضمون جديدإنتاج.3 . نص مخالف شك>
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 وليس ا6مر كذلك ومكتسباته،تجدر ا9شارة إلى أنه من السھل تقويم معارف التلميذو 

$ يتم إ$ ابم@حظةّعند تقويم كفاءاته، 6ن تقويم الكفاءات، و قدّ المتعلم وھو يمارس لفعل،

.و مسائل مستعصيةّمعقدةيكون في أثناء ذلك في عراك مع وضعيات 

فيما: الخ<صة و ال�تعلم ق�د تط�ورت تط�ورا ا6خير، يمكن تأكيده ً ھو أن منھجي�ة التعل�يم

و في مجال الدراسالحاصلملحوظا، تبعا للتطور .ا6بحاث التربويةات النفسية

و عل��ى التركي��زي النظ��ام المدرس��ي ھ��و أن ك��ان ا$تج��اه ال��سائد ف��فبع��د  عل��ى التعل��يم

.التلميذًالمعلم، أصبح ا$تجاه اليوم مركزا على التعلم وعلى فاعليات

ل��م تع��د مح��صورة ف��ي نق��ل المعرف��ة، الت��دريس، الت��ي وظيف��ة النظ��رة إل��ى وتط��ورت

وتوريو .ه ا6ساسي ھو بناء الفرد وتنمية قدراتاھتمامھاإنما أصبحث ا6فكار،

ّ غاي�ة ف�ي ح�د ذاتھ�ا، وق�د لي�ستإذا كانت المعرفة ھي المنطلق في ھذا البن�اء، فإنھ�او

و و ا$جتماعية، أن ا6بحاثّبينت التطورات الحاصلة في مجال الدراسات النفسية  التربوية

ُيك��ون لن��ا $ ومتعلم��ينّتح��صيل المعرف��ة إذا ق��صد لذات��ه عل��ى ق��ادرين عل��ى التفكي��ر المب��دع،

وإمكاناتّمل المنتج، و$ ينمي ما لديھم من الع .قدرات كامنة فكرية ومواھب

$ على لذا -ّ في حد ذاتھ�ا، 6نھ�ا المعرفةًّ أصبح ا$ھتمام منصبا على غائية المعرفة،

وّ$ بد منھا، ولكن طرا-أي المعرفة ه من ت�أثير ف�ي شخ�صية إلى ما تحدثالنظرئق توظيفھا

و . التي يجب الحرص على تحقيقھاالغايةّفق ھذا التوجه ھوّالمتعلم، وتقديمھا

 أكدت ا6بحاث في ھذا المجال وقد ا$ھتمام بغائية المعرفة منشُؤه ا$ھتمام بالتلميذ، إن

ُيعد ّأن المتعلم الذي توجه إليه المعرفة g ُّ بطرفاّ $ ُد أن تراعى أساسيا في عملية التدريس، لذا

و و تلك ا$س�تعداداستعداداته،احاجاته واھتماماته توظيفھ�ات الت�ي ت�ستطيع المدرس�ة تثمينھ�ا

والقدرةفي مجال تنمية  .ا$ستد$ل على البحث وا$كتشاف

المقارب��اتوالطرائ��قھ��ذا ھ��و ال��ذي جع��ل الم��ربين يوجھ��ون اھتم��امھم إل��ى اختي��ارو

ّالمنھجي�ة الت��ي ت�ستطيع أن تحق��ق عملي�ة ال��تعلم، وتط��ور النظ�رة  ُ ّوظيف�ة المعل��م، وتحف��ز إل��ىّ

و. الت@ميذ على بذل الجھد  الت�ي ينبغ�ي اعتمادھ�ا ف�ي مج�ال ا6ساليبويعنى ھذا أن الطرائق
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ّ وتدفع المتعلم إلى المشاركة في كل الن�شاطات التفكير،ّالتعليم؛ ھي الطرائق التي تحفز على 

ين القدرة على إنت�اجَ تصبح وظيفة المدرسة إكساب المتعلمالتوجهّالتي تتخلل الدرس، وبھذا

. على توظيفھاالقدرةالمعرفة إلى جانب 

: في النقاط التاليةالتعليم نستطيع تلخيص المراحل التي عرفھا تطور منھجية وبھذا

. باعتبارھا غاية في بداية ا6مرالمعرفة على تلقين الحرص.1

والمعرفة بتوظيف ا$ھتمام.2 ف في مجال تنمية القدرات .ي مرحلة مواليةبناء الشخصية

 الت�ي تت�رجم المعرف�ة، وتخل�صھا م�ن الط�ابع النظ�ري، بع�د تط�ور بالمھ�ارات ا$ھتمام.3

. التعليمإلىالنظرة

وبالكفاءات ا$ھتمام.4 المھارات، والتي بھ�ا ي�صبح التي ھي توظيف للمعارف والقدرات

:ّالمتعلم

وًعارفا- .ًماھراً وقادرا

ومستوعبا- .لعمليةاامتداداتھا وظيفة المعرفة

. مع الوضعيات المستجدةالتعامل عليًقادرا-

. تجاه ھذه الوضعياتيمارسه فيماًماھرا-
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 تحليل مناھج التعليم الثانوي:الوحدة الثانيـة
:المطبقة عام بالمناھج تعريف

: اللغة العربية وآدابھا في التعليم الثانوي ث@ثة مناھج رسمية وھيتدرريس يعرف

 1993اج اللغة العربية وآدابھا في التعليم الثانوي العام الصادر في ماي سنة منھ-

 ال�صادر ف�ي م�اي)2،3:( التعل�يم التقن�ي لل�سنتينل�شعب اللغة العربي�ة وآدابھ�ا برنامج-

1995 

 1997 الديبلوماسيين الصادر في مارس أبناء اللغة العربية الموجه إلى منھاج-

كل الفئات المعنوسنبين  من المناھج الث@ثة السابقة وا6سس الت�ي بني�ت منھاجية بتطبيق

.واخت@فعليھا وما بينھا من اتفاق

Aمنھاج اللغة العربية وآدابھا في التعليم الثانوي العام:أو 

 التعل�يم الث�انوي 6ن�ه موج�ه إل�ى فئ�ة واس�عة م�ن ب�روزا ف�ي المنھاج ھو ا6كثر ھذا

ا،انوي��ةالثت@مي��ذ المرحل��ة لعربي��ة وآدابھ��ا ف��ي ھ��ذه ويع��د النم��وذج ال��ذي يظھ��ر مكان��ة اللغ��ة

و : ا\تيةوالشعب على الت@ميذ الذين يوجھون إلى السنوات يطبقالمرحلة

ش��عبة: الثاني��ةال��سنة م��شترك عل��وم وتكنولوجياج��ذع م��شترك آداب، ج��ذع:ا�ول ال))سنة

ا9ا\داب ، واللغات ا6جنب�ـيةا\دابس@مية، شعبة والعلوم ا9نسانـية، شعبة ا\داب والعلوم

 ال���شعبة، الت���سيير وا$قت���صادة، ش���عب الدقيق���ةالعل���ومة، ش���عب عل���وم الطبيع���ة والحي���اةةش���عب

.) ھندسة كھربائية، ھندسة ميكانيكية، مدنيةھندسة(التكنولوجية

. في السنة الثانيةالموجودة تضم الشعب نفسھا:الثالثة السنة

:العربية وآدابھا لشعب التعليم التقني اللغة برنامج:ثانيا

 يوجھ��ون إل��ى ال��ذين البرن��امج ھ��و أق��ل انت��شارا م��ن ا6ول ويطب��ق عل��ى الت@مي��ذ ھ��ذا

: ست شعب في كل سنة وھيي، ويعن السنة الثانية الثانويةمن التقنية ابتداءالشعب

 وا6ش��غالء البن��ا،ال��صناعة الميكانيكي��ة تقن��ي،الكھرو ا9لكتروني��ك،:شعبال��: الثاني))ةال))سنة

.تقنيات المحاسبة،ء، الكيمياالعمومية
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. نفسھا الموجودة في السنة الثانيةالشعب تضم:الثالثة السنة

: العربية الموجه إلى أبناء الديبلوماسييناللغة منھاج:ثالثا

ثانوي�ة ال�شيخ" ثانوي�ة واح�دة ھ�ي ف�ي حالي�ا وھ�و مطب�ق مح�دود ا$نت�شار المنھاج ھذا

 بالجزائر"ةبوعمام

 ال�ذين يع�ودون إل�ى أرض ال�وطن بع�د الجزائ�ريين أبن�اء الديبلوماس�يينص، ويخالعاصمة

 يدرس�ون ب�رامج أخ�رى أثن�اء وج�ودھم ف�ي الخ�ارج، ك�انواانتھاء مھ�ام آب�ائھم و6ن أبن�اءھم

$ يتأثر مسارھم الدراسي  لھم برامج خاصة ف�ي جمي�ع الم�واد بم�ا فيھ�ا م�ادة وضعتوحتى

: من التعليم ھمانمطينبية ويضم ھذا المنھاج اللغة العر

.الثالثوالثاني،و،ا6ول: وھو مبني على أساس ث@ثة مستويات: قبل العاديما النمط

 الثاني�ة، ال�سنة ال�سنة ا6ول�ى، السنة: ا\تيةالسنوات وھو مبني على أساس:العادي النمط

.الثالثة

:العام منھاج التعليم الثانوي عناصر

 ول�ذلك س�نعرض لتحليل�ه ا\خ�ران، المنھاج النموذج الذي ح�ذا ح�ذوه المنھاج�ان ھذا يعتبر

 السمات الب�ارزة فيھم�ا بالن�سبة إل�ى منھ�اج على نتناول المنھاجين ا\خرين مركزينثم أو$

.التعليم الثانوي العام زيادة ونقصا

وس�اطة ا6ھ�داف، حي�ث جع�لبالت�دريس التربوي�ة المتمثل�ة ف�ي المنھاج المقارب�ة ھذا تبنى

 جعل المكونات التربوية بينما العمليةالھدف وھو أحد مكونات المنھاج المحور ا6ساسي في 

( وھيا6خرى بينھ�ا تتفاعل فيم�ا وسائل وأدوات) التقويم والوسائل، الطرائق المضامين،:

 جدي�دا ف�ي التوج�هاھ�ذ ك�انا، ولم� ف�ي المرحل�ة الثانوي�ةوآدابھا أھداف اللغة العربية لتحقيق

 المنھجي��ة ث��م اس��تعرض المق��دمات مھ��د المنھ�اج بمقدم��ة أطل��ق عليھ��ا اس�م الم��ادة فق��دت�دريس

: وتشمل:المنھجية المقدماتمكوناته وختمه بملحق
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ھو:والمنھاج بين البرنامج التمييز-أ  من مجموعة يتبين من قراءة المنھاج أن البرنامج

 مع�ارف التربي�ةام فيھا إلى التعليم ال�ذھني عل�ى أس�اس أن المواد والموضوعات يتجه ا$ھتم

. جاھزة تقدم إلى المتعلم

 فھ��و مجموع��ة م��ن العملي��ات المخطط��ة المؤلف��ة م��ن ا6ھ��داف والم��ضامين المنھ��اج أم��ا

 ولم��ا كان��ت الم��ادة ف��ي الم��تعلم، وأس��اليب التق��ويم بھ��دف تع��ديل س��لوك والوس��ائلوالطرائ��ق

مقدالسابق  حالي�ا إل�ى المنھ�اج ھ�و تح�ول م�ن التح�ول البرن�امج ف�إنفھوم قدمت انط@قا من

6نھوتلقين المعارف إلى سبل تبليغھا وبعبارة أدق  التحول من فكرة التعليم إلى فكرة التعلم

 تنمية قدراته في مجا$ت اكتساب المعرفة والت�صرفمنذلك ھو السبيل الذي يمكن المتعلم

. يعيش فيھاالتيفيھا والتأثير ا9يجابي في البيئة

من:المنھاج مطالب-ب :المطالب طرح المنھاج نوعين

:فيوتتجلى:المنھجية المطالب-

 عل��ى التنفي��ذ قائم��ا وجع��ل العربي��ة بمھ��ام التعل��يم الث��انوي ومبادئ��هاللغ��ة أھ��داف رب��ط*

.بيداغوجية ا6ھداف

. معارفإلىترجمة المبادئ إلى أھداف وترجمة ا6ھداف*

.تحقيق التكامل بين مضامين أنشطة المادة*

. المختلفةبأنواعهتنويع طرائق التبليغ واعتماد التقويم*

:فيوتتجلى:البيداغوجية المطالب-

 الكفاءة العلمية والتربوية لQستاذ*

 علم فرصة المبادرةمنح المت*

.المناسبة الطرائق النشيطة والوسائل اعتماد*

.والتلميذتوفير الوثائق الميسرة لعمل المدرس*
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: دعوة المتعاملين معه إلىفي وتتجلى:المنھاج مع التعامل

 المتعلم على النم�و القائمة على مساعدةومبادئهقراءته قراءة متأنية تمكن من فھم أسسه*

.مع التغييروالتكيف

. خطة العمل التي تتماشى مع منطق التعلمرسم*

 اس�تدراك م�ن السنوي المتوازن للوحدات التعليمية والتفكير في الطرق التي تمكن التوزيع*

.الحصص التي يتعطل إنجازھا

:العام لمنھاج التعليم الثانوي ا�ساسية المكونات

:ث@ثة أنواعيوھ:ا�ھداف-1

 من تدريس المادة في المرحلة الثانوية تحقيقھا ا6ھداف المنتظر:العامة ا�ھداف-أ

 اللغ�ة، قواع�د الن�صوص،( بف�روع الم�ادة تتعلقوھي ا6ھداف التي: الخاصة ا�ھداف-ب

.) الموجھ��ةةالتطبيقي��ة، المطالع�� ا6عم��ال الموجھ��ة،لالع��روض، التعبي��ر، ا6عم��االب@غ��ة،

: وصنفھا إلى ث@ثة أنواع

. وا6دبي للمتعلماللغوي وھي المتصلة بالتكوين عرفية ا6ھداف الم-

. والتعلمعلى العمل المنھجية وھي المتصلة بإكساب المتعلم القدرة ا6ھداف-

 والتكوين الذاتي عن وكتابيا ا6ھداف التعليمية وھي المتصلة بممارسة المتعلم اللغة شفھيا-

.المطالعةطريق

 وھي تتصل بإنج�از درس مع�ين ويح�ددھا الملحق عنھا في وتحدث ا�ھداف اIجرائية-ج

أخ�رى، وا6ھداف العام�ة والخاص�ة م�ن جھ�ة جھةالمعلم مراعيا فيھا حاجات المتعلمين من

: إلى المواصفات ا\تيةعوتخض

 بدقةتحديد السلوك أو ا9نجاز المطلوب من المتعلم*

 أثناء ا9نجازالمتعلمالشروط أو الظروف التي يكون عليھا مراعاة*

.ا9نجاز بھا درجة ا9تقان مثل مدة التي تقاسضبط المعايير*
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) 126:صفحةالمنھاج( لصياغة ھدف إجرائيتوضيحي نموذج وھذا

 المعايير الظروفأو الشروط السلوكأو ا�نجاز

 قادرا علىالتلميذ نھاية الدرس يكون في

ةي _ئحصة فال ناقة أفعتخراج ث>ثاس

 لعشرة أفعال

 أن يرتكب خطأدون دقيقتين في ظرف شفويا

ونى يكادرا علتخراج قشبيھين اسن تم

 أبيات شعريةث>ثة

ل دقائق5 في ظرف كتابياساوي كشبيبه ي05 ت

 ع>مات

ونى يكادرا عليص قين تلخن ث>ثص م ن

 سطرا

 القسم التلخيص خارج ينجز

 رة أسطرفي عش

 ل{فكار% 50

 للمنھجية% 30

 واXسلوبللغة% 20

 ھذه ا6ھداف ولكن�ه عن�د تحدي�د م@م�ح تحديد يميز المنھاج بين مختلف الشعب في ولم

 ت@مي��ذ المرحل��ة م��شتركة ب��ين ھن��اك م@م��حأنالمتخ��رج ف��ي نھاي��ة المرحل��ة الثانوي��ة رأى

ن ال��شعب ا6دبي��ة وأخ��رى تتعل��ق ب��المتخرجين م��ن وم@م��ح خاص��ة ب��المتخرجين م��الثانوي��ة

يب��دو دقيق��ا ج��دا كم��ا يت��ضح م��ن الج��دول العلمي��ة والتكنولوجي��ة ومح��ك التمييزبينھم��اال��شعب

:ا\تي
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ح اXدبيةالشعب المتخرج من ملمح العناصرن ملمرج مشعب المتخ ال

 العلمية

ارفة المع اللغوي

 واXدبية

د اXساسية للغة واستعمالھا التمكن من القواع-

 ا�بداعفي

 من الثقافة اXدبية الكافي على القدر ا�ط>ع-

 العالمية التيارات اXدبية والعامة وعلى أھم

 والتمكن القدرة على ا_ستفادة من المطالعة-

. أساليب النقدمن

 للغة اXساسية ا�لمام بالقواعدـ

ع  لى توظيفھاوالقدرة

 من المناسب ا_ط>ع على القدرـ

 الثقافة اXدبية والعامة

ى ـ>ع عليات ا_طض أساس بع

.النقد

ر- والمھاراتالقدراتن التعبيار عة اXفكة أدبيف بلغ والعواط

 راقية

 وتذوق الجمال الفنيونثرا تذوق اXدب شعرا-

 حب المطالعة واقتناء الكتب اXدبية والفكرية-

 وسليمةم>ئمة التعبير بلغة-

 يقرأ لما السلم الفھم علىالقدرة-

 ويكتب

ة-ى المطاعل إلاء المي واقتن

 الكتب

 المنھاج المضامين في شكل وحدات تعليمية عددھا اثنتا عشرة وحدة وضع: المضامين-2

امل بين التوزيع كان بغرض إيجاد ا$نسجام والتكوھذا والشعب، السنوات جميعتعليمية في

منمحتويات ا6نشط التعليمية  6 وأدبي�ا للمتعلم لغويا أجل النمو المتوازن للمادة نوتعبيري�ا،

 أعمال فھناك المحتويات لم يعد قائما على فكرة التعليم بقدر ما ھو قائم على فكرة التعلم تنفيذ

 ع�ن ق�دراتھم م�ن والتعبي�ريقوم بھا الت@ميذ $كتساب منھجية العمل وا$ستق@لية ف�ي البح�ث

الع��روض، وتق��ديم بنوعي��هخ��@ل أن��شطة ا6عم��ال الموجھ��ة والتطبيقي��ة والمطالع��ة والتعبي��ر

 أن م�ضامين خ�صوصا المتعلم�ين كذلك مجال معتبر في تكييف عمله وفق حاجاتذولQستا

 التف�اوت الواض�ح ف�ي الحج�م كبي�رة رغ�م المستوى الواحد متطابقة بنسبة شعبا6نشطة بين

ب  زكرياء في السنة الثالثة الثانوي�ة، لمفدي" الفجر مطلع"ين الشعب ومثال ذلك نص الساعي

 ا9ن��������������������سانيةوالعل��������������������ومفھ��������������������و يق��������������������دم ف��������������������ي ش��������������������عبة ا\داب
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.ساعات)04(في

)02( والعلوم ا9س@مية واللغات ا6جنبية في ساعتينا\داب شعبتي وفي

)01( في ساعة واحدةالشعب في بقية ويقدم

تووھناك $  باخت@ف الشعبة كما يختلف تنفيذھا وأنشطةجد إ$ في بعض الشعب أنشطة

مم الحال ھو ماافي التعبير،  ا6ولوي�ة، عن طري�ق تحدي�د ا6ھ�داف ذات يقدم يتطلب تكييف

: في المرحلة الثانويالعام لQنشطة يوضح التوزيعوالجدول ا\تي
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: ما يأتيھذا الجدول يبين

 مطبقة في جميع السنوات والشعبوالتعبير النصوص والمطالعة-

 فقط في جميع الشعب)1،2( اللغة مطبقة في السنتين قواعد-

)1،2( والب-غة مطبقان على الشعب ا*دبية في السنتين العروض-

 التطبيقية مطبقة ابتداء من السنة الثانيةا*عمال-

 الشفھي خاص بالجذع المشترك علومبيرالتع-

 الثالثة العروض خاص بالشعب ا*دبية في السنة تقديم-

: والوسائل الطرائق-3

 مھما كان تنوعھا <بد أن تتوخى الطرائق كان المنھاج قائما على أساس ا*ھداف فإن لما

دة وتتجل@ى المھ@ام أھداف الن@شاط وم@ع ا*ھ@داف العام@ة للم@امع التي تتناسب ھدافتحقيق ا*

: إعداد درسه في مراعاة ما يأتيعندالمنوطة با*ستاذ 

 رسم أھداف الدرس في شكل أھداف إجرائية*

 تنسيق مضمون الدرس ليكون متناسبا مع أھدافه*

 لطريقة المناسبة للنشاط المستھدفاعتمادا*

 درس وبعدهالأثناءإدراج الوسائل الموظفة في الدرس ووسائل تقويم الت-ميذ*

في*  الدرس بإرشادھم إلى الموضوع وتحديد ما ھو مطلوب منھم إعدادإشراك الت-ميذ

 س@@ير:" تح@@ت عن@@وانالمنھ@@اج بم@@ا اقترح@@ه م@@سترشدا للن@@شاطاعتم@@اد الطرائ@@ق الم-ئم@@ة*

".ا*نشطة

: عند التنفيذ ما يأتيويراعي

.إلخ.… والموازنة اقشةوالمن في التنفيذ فيجمع بين اJلقاء والحوار التنوع*

. تحفزه على إعمال الفكرإشكالية والتشويق عن طريق وضع المتعلم أمام تمكينة*

.الدرس في اJسھام المتعلم من تمكين*

.ونوعاإجراء التطبيقات الم-ئمة كما*
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 بيداغوجي@@ة تمك@@ن م@@ن قي@@اس الفعالي@@ة عملي@@ة" ع@@رف المنھ@@اج التق@@ويم بأن@@ه:لتق��ـويما-4 

" س@واھا يحتمل أن تكون أكثر موض@وعية م@ن التي لعمل من ا*عمال وفق المعايير يقيةالحق

 أساس@@ية ف@@ي العم@@ل الترب@@وي *ن@@ه يك@@شف م@@واطن الق@@وة التق@@ويم أداة التعري@@ف يب@@ين أن وھ@@ذا

، ويمكن ا*ستاذ من اختيار ا*سلوب الم-ئ@م للتعام@ل معھ@مالمتعلمينأوالضعف في تحصيل

: أنواع وھيث-ثة على اعتماد المنھاج أكد كثيرة فإن واعاأن كان التقويماوإذ

 الم@ستوى وھو الذي يستخدم ف@ي بداي@ة العملي@ة التعليمي@ة لمعرف@ة:التشخيصي التقويم–أ

 ف@@روق م@@نا*ول@@ي للمتعلم@@ين وم@@دى تمك@@نھم م@@ن ال@@تحكم ف@@ي مكت@@سبا تھ@@م ال@@سابقة وم@@ا بي@@نھم

 ال@سابق عل@ى م@ا درس@ه الت-مي@ذ ف@ي الم@ستوى فردية، ويقتضي ھذا التق@ويم أن يطل@ع ا*س@تاذ

فموعلى النتائج التي حصل عليھا كل واحد منھم  الثانوي@ة ا*ول@ى أسند إليه مستوى السنةن،

 ا*ساسية لي@تمكن التاسعة دقيق بما درسه الت-ميذ في السنة إط-عوجب عليه أن يكون على

.المناسبمن وضع التقويم

 الذي ي@صاحب العملي@ة التعليمي@ة ويتخ@ذ أش@كا< متنوع@ة لتقويماوھو:التكوين التقويم–ب

قة للدرس وبعضھا اQخر يتصل بالتمارين التي تعقبـ المرافالشفويةلةـبعضھا يتصل با*سئ

 ما ي-حظه ا*ستاذ على المتعلمين في مختلف النشاطات التي يقومون إلىة، باJضافالدرس

قصبھا لم عمليتي التعليم والتعتحسيند،

وھو التقويم الذي ينجز بعد إنھاء مق@رر ف@صلي أو س@نوي بق@صد: التحصيليالتقويم-ج

 بعملي@ات حكم يتعلق بوضعية المتعلمين مثل ا<نتق@ال إل@ى الم@ستوى ا*عل@ى أو القي@ام إصدار

 يق@@دمال@@دعم وا<س@@تدراك أو توظي@@ف النت@@ائج ف@@ي وض@@ع مخط@@ط لم@@ا بق@@ي م@@ن البرن@@امج أولم@@ا

.برنامج لجديدللمتعلمين في ال

: التعليم الثانوي التقنيبرنامج

 البرن@@امج ش@@بيھا ف@@ي بنائ@@ه لبرن@@امج التعل@@يم الث@@انوي الع@@ام حي@@ث ش@@مل ا*ھ@@داف ھ@@ذا ج@@اء

:وھما على ھذه الصورة كان بغرض تحقيق ھدفينه، وبناؤ والطرائق والتقويموالمضامين

وا تحقيق-  لتكنولوجية التقارب بين الشعب التقنية وبين الشعب العلمية
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 بينه وبين منھاج التعليم الع@ام ا<خت-فويظھر. تيسير تنفيذ المضامين وتحقيق ا*ھداف-

. لعنصري الطرائق والتقويموتقديمه ا*ھداف في طريقة عرض

لم ينتھج في عرض ا*ھداف الطريقة الت@ي انتھجھ@ا منھ@اج التعل@يم: ا+ھدافتناول طريقة

 ا*ھ@@داف المعرفي@@ة، ا*ھ@@داف:اQت@@ي النح@@و مف@@صلة عل@@ىءت العام@@ة ج@@اف، فا*ھ@@داالع@@ام

. المنھجية، ا*ھداف المھارية

: الخاصة فھي قسمانا*ھداف أما

: +دبيةبا+نشطة الخاصة ا+ھداف

 اللغوية وھذا التوزيع لTھ@داف الخاص@ة يختل@ف ع@ن التوزي@ع با*نشطة الخاصة ا*ھداف-

الع@@ام ال@@ذي ل@@م ي@@ربط ب@@ين ا*ھ@@داف الخاص@@ة وب@@ين التعل@@يم الث@@انوي منھ@@اجال@@ذي نج@@ده ف@@ي

 المعرفي@@ة، ا*ھ@@داف ا*ھ@@داف:اQت@@ي مطلق@@ة وق@@سمھا عل@@ى النح@@و جعلھ@@اا*ن@@شطة ب@@ل 

 م@@ن خ@@-ل بع@@ض النم@@اذج التقن@@ي برن@@امج التعل@@يمح، ووض@@المنھجي@@ة، ا*ھ@@داف التعليمي@@ة

اJجرائي@ة ا*ھ@داف الھ@دف الخ@اص ث@م إل@ى الع@ام إل@ىالتطبيقية كيفية ا<نتق@ال م@ن الھ@دف

، وبين برنامج التعليم التقن@ي ا*ھ@داف العام< نجده في منھاج التعليم الثانوي وھذا التناول

 المھاري@@@ة، ا*ھ@@@داف المعرفي@@@ة، ا*ھ@@@داف:وت@@@شملالت@@@ي تحققھ@@@ا الموض@@@وعات ا*دبي@@@ة

. الوجدانيةا*ھداف

ھ@داف المعرفي@ة، ا*ھ@دافا*: فت@شمل ا*ھ@داف الت@ي تحققھ@ا الموض@وعات اللغوي@ة أما

.المھارية

: من الھدف العام والھدف الخاصانط-قا إجرائي ھدف صياغة اQتي عينة من والجدول
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 ا�جـــرائيــــةا�ھــداف الخاصالھدف العامالھدفالموضوع

ف�����������������ن الوجدانية المھاريةيةلمعرفا

 المقامة
 يع��������رف أن

 المتعلم

 النثرفنون

 يع��������رف أن

الم��������������تعلم

نم����اذج م����ن 

النث�������������������ر 

 القصصي

 م���ن أن المقام���ة-: الم���تعلميع���رف أن

 القص�صي ال�ذي يتمي�ز ب�ه النث�رفنون

 ا�دب العربي

 أن المقامة فن تعليمي-

 أن����ه ف����ن ي����صور مظ����اھر الحي����اة-

 العباسيا;جتماعية في العصر

ال����سرد،: تقني����ات المقام����ة ا<تي����ة-

. الحل، الشخصياتالعقدة،الحوار، 

ة والصنعة لغة المقام-

 شخصية بديع الزمان الھمذاني-

 يكت���������������سب أن

المتعلم قدرة ف�ي

التحلي���ل ا�دب���ي 

 التعلي��������لم��������ع 

 وا;ستشھاد

يت��������ذوق أن

الم���������������تعل

أس���������������لوب

 السجع

 ف�يالبناء

ا�س�����ماء

 وا�فعال

 يع��������رف أن

القواع������������د

 ا�ساس��������ية

 للغة العربية

 يع������رف أن

البن����اء ف����ي

 ا�س�����������ماء

 وا�فعال

 البناء ف�ي مفھوم-: يعرف المتعلمأن

 العربيةاللغة

 أنه من خصائص ا�فعال-

في-  على السكونالماضي أن البناء

 الفتح أو الضم أو

 أنه في ا�مر على السكون أو الضم-

 حذف حرف العلة أو النون أو

 يك���ون ف���ي ا�س���ماء أن البن���اء ف���ي-

الشرط. ا;ستفھام. الموصول ا�شارة

 مح���ل ف���ي البن���اء أح���وال ع���رفيأن-

 أخرىعYمة

 المتعلم يميزأن-

ب���ين البن���اء ف���ي

ا�فع������������������������ال 

 وا�سماء 

 أن ي�����������������تقن-

 ا�فع���الإع���راب

وا�س������������������ماء

المبني����ة ح����سب 

موقعھ�������ا ف�������ي 

 الجملة
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:والتقويم تقديمه لعنصري الطرائق طريقة

التوجيھ@@ات:ب@ـة البرن@امج المعنون@@م@ن ف@ي الق@سم ا*خي@@ر العن@@صرين ھ@ذين تحلي@ل ورد

: التي تفرعت إلى فرعينالتربوية

 عامةبصفة التوجيھات البيداغوجية وتضمنت الحديث عن الطرائق والوسائل والتقويم-ا

 تقديم ا*نشطة المقررةفي طريقة اقتراحات المنھجية وتضمنت التوجيھات-ب

: اللغة العربية الموجه إلى أبناء الديبلوماسيينمنھاج

 وق@د العاصمة، ھذا المنھاج في ا*قسام الخاصة بثانوية الشيخ بوعمامة بالجزائربقيط

 إذ إنھ@م ك@انوا العربي@ة،وضع استجابة للوضعية التي يتميز بھا ت-ميذ ھذه ا*ق@سام ف@ي اللغ@ة

 الجزائري@@ة، ع@@ن الب@@رامج مختلف@@ةرفق@@ة آب@@ائھم ف@@ي بل@@دان أجنبي@@ة مختلف@@ة فدرس@@وا بھ@@ا ب@@رامج

 م@@ن الواج@@ب أن يتكف@@ل النظ@@ام فك@@ان ال@@وطن، مھ@@ام آب@@ائھم ع@@ادوا إل@@ى أرض فعن@@دما انتھ@@ت

 المناس@ب بھ@م ف@ي جمي@ع للتكفلالتربوي باستمرار مسارھم الدراسي فوضعت برامج خاصة

.العربيةالمواد ومنھا مادة اللغة

: المنھاج ت-ميذ ا*قسام الخاصة نمطينقسم

أو: التعليم ما قبل العادينمط  ق@دراتھمت، وتتف@او دون الم@ستوى الث@انويھملئك الذين يشمل

 العربية ومنھم من يملكون قدرات متوسطة في اللغةفمنھم الت-ميذ الذين لم يسبق لھم دراسة

و م@@نھم م@@ن ھ@@م ف@@وق  وھ@@ؤ<ء جميع@@ا يوجھ@@ون إل@@ى أح@@د الم@@ستوى، ھ@@ذاالق@@راءة والكتاب@@ة

. على اختبار تشخيصيالث-ثة بناءالمستويات

 ال@@ذي يك@@شف م@@سارھم الدراس@@ي ق@@درات لغوي@@ة تع@@ادل الت-مي@@ذي@@شمل: التعل��يم الع��ادي نم��ط

 أجنبية، ولكنھم ينتمون إلى أقسام تدرس فيھا كل المواد بلغة الثانوية،قدرات ت-ميذ المرحلة

.العربية أن تكون لھم برامج مكيفة في مادة اللغة ال-زمفكان من
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ذ المنھاجمستلزمات تنفي:ةـالثالث الوحدة
, في حقيقة أمره ھ@و روح ال@سياسة التعليمي@ة ومح@ور النظ@ام المدرس@يالتعليمي المنھاج

.ويجسد اتجاھاتھا وأھدافھا, سياسة ا*مة في مجال التربيةيترجمفھو الذي

 ف@يإنما قيمته الفعلية. أھدافه وم-ءمة مضامينه فحسبطموح المنھاج ليست في وقيمة

 وفي طبيعة الجھ@ود الجيدوفي نوع الظروف التي توفر للتنفيذ, ئمتين على تنفيذهمستوى القا

 واJش@@كاليات الت@@ي ق@@د ال@@صعابومعالج@@ة(, الت@@ي تب@@ذل لت@@وفير اJط@@ار التنظيم@@ي الم@@ساعد

، وتقل@@ل م@@ن نت@@ائج الجھ@@د ال@@ذي وأھ@@م م@@ا ينبغ@@ي أن يراعي@@ه) يب@@ذلتعت@@رض طريق@@ة التنفي@@ذ

 متكامل@ة يراع@ى فيھ@ا واق@ع خط@ةنھ@اج ھ@و التركي@ز عل@ى وض@ع ا*ساتذة في التعام@ل م@ع الم

 والوس@@ائل الت@@ي يتطلبھ@@ا العملي@@اتوت@@ضبط م@@ن خ-لھ@@ا ك@@ل, المتعلم@@ين وظ@@روف ھ@@ذا الواق@@ع

 مستوى التخطيط والتھيئة أو على علىسواء(إنجاز كل مرحلة من مراحل التطبيق الميداني

)جعةوالمرامستوى التنفيذ المباشر أو مستوى التقويم

ً المنھاج تنفيذا جيدا يكون في مستوى ا*ھداف المتوخاة ووفق تنفيذ ا*ساتذة من وليتمكن

ھو: ينبغيعليھاا*سس التي بني  ف@ي مج@ال التنفي@ذ من@وط بھ@مأن يكونوا على وعي تام بھا

.وعلى دراية بھا يستلزمه التنفيذ الجيد من ذلك

أھ@@@دافا وم@@@ضامين وطرائ@@@ق( عل@@@ى مكونات@@@ه للوق@@@وف واعي@@@ة ق@@@راءة المنھ@@@اج ق@@@راءة-1

 ش@@املة تمكن@@ه م@@ن العم@@ل عل@@ى إيج@@اد الوض@@عيات ص@@ورةفتتك@@ون ل@@دى ا*س@@تاذ ...) ووس@@ائل

.المرسومة ا*ھدافقالتربوية المناسبة لتحقي

 ودقيق توزع فيه مضامين المنھاج توزيعا متوازن@ا تراع@ى شامل إعداد مخطط تربوي-2

والعطل الطارئة م@ع احت@رام الحج@م ال@ساعي لك@ل, والتقويممللدعفيه الفترات التي تخصص

 المث@ال ف@نص عبق@ري للعق@اد المق@رر لل@سنة الثالث@ة م@ن ش@عبة س@بيلوعل@ى. نشاط وموض@وع

. بينما يقدم في ساعتين بالنسبة إلى الشعب ا*خرىساعاتاQداب يقدم في أربع

 م@ن تعمي@ق مكت@سبا تھ@م الت-مي@ذنللم@ادة لتمك@ي ا*ن@شطة المختلف@ة بين مراعاة التكامل-3

 ن@@شاط الن@@صوص تكام@@ل ب@@ين إيج@@اد يمك@@ن إذ اللغوي@@ة؛ وتنمي@@ة ق@@دراتھم ومھ@@اراتھم المعرفي@ة،
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 تعليمي@@ة؛ وح@@دة ف@@ي والب-غ@@ة والع@@روض والتطبيق@@ات التعبي@@ر والقواع@@د وأن@@شطة ا*دبي@@ة

اQداب والعلوم اJنسانية شعبة نعيمة المقرر للسنة الثالثة من لميخائيل" الناقد وظيفة"فنص

 كم@ا ي@صلح Jج@راء التطبيق@ات النقدي، المقاليتكامل مع نشاط التعبير فيعتمد في تقديم تقنية 

 يق@دم أو الترجم@ة المق@ال، ويكون موضوعا لبحث ف@ي وعائده؛على ا<سم الموصول وصلته

.العروضفي حصة تقديم

 فعل@ى ا*س@تاذ أن يخت@ار الطريق@ة ضوع،والمو الطرائق المناسبة للقسم والنشاط تحديد-4

 غي@ر أن@ه ف@ي جمي@ع الح@ا<ت العادي@ة، ا*ق@سام ع@نالم-ئمة للقسم؛ فا*قسام الخاص@ة تختل@ف

 يجب اعتماد طريقة مشوقة تحفز

 على الدرس، وتبعد عنھم الرتابة والملل الن@اتج ع@ن ال@شعور ب@اجترار معلوم@ات المتعلمين

 عل@ى يرك@ز ا*س@تاذ معھ@م لل@سنة،مع المتعلم@ين المعي@دين التعرف عليھا، وكذلك الشأن سبق

الجان@@@ب التطبيق@@@ي العمل@@@ي أكث@@@ر م@@@ن الجان@@@ب النظ@@@ري في@@@وجھھم إل@@@ى توظي@@@ف المع@@@ارف

 المكتسبة في وضعيات تربوية جديدة تكشف عن م@واطن ال@ضعف ل@ديھم، ق@صد والمعلومات

ي@ة، إنم@ا ا*س@تاذ< يعن@ي تحوي@ل ال@دروس إل@ى ح@صص تطبيقا، وھ@ذ ورت@ق الفت@قالخللسد

 المتعلم@ون عناص@ر ال@دروس الت@ي يج@د بع@ض- خ-ل التق@ويم التشخي@صيمن- سلفا يحصر

 أو ل@@بسص@@عوبة ف@@ي اس@@تيعابھا، فيرك@@ز عليھ@@ا ش@@رحا ودراس@@ة ويزي@@ل عنھ@@ا م@@ا يكتنفھ@@ا م@@ن

 نشاط تدريسة، فطريقكما تختلف طرق التدريس بين ا*قسام تختلف بين ا*نشطة. غموض

 والع@روض والتعبي@ر والب-غ@ةية تختلف عن طرائق تدريس أن@شطة القواع@د النصوص ا*دب

الحديثة إن الطرق التربوية. أن يختار الطريقة المناسبة لكل نشاطا*ستاذوالمطالعة، وعلى

 عل@ى التفكي@ر المنھج@ي ال@سليم الق@ائم الم@تعلم وتھ@دف إل@ى ت@دريب الن@شيطة، ب@الطرق توصف

:وتمتاز، والتقويموالتركيب والتحليل على المعرفة والفھم والتطبيق

 ف@@ي مواق@@ف تربوي@@ة ت@@ستدعي من@@ه بوض@@عه بإث@@ارة الم@@تعلم وت@@شويقه <كت@@ساب المعرف@@ة-

من البحث عن حلول لما .مشك-تيعترضه

.معھا لھا والتفاعل الدرس بما يحفز التعلم على ا<ستعداد الجيد لمراحل بالتنظيم الدقيق-
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 في@@ستعد ل@@ه ترب@@وي؛ عل@@ى الم@@شاركة الفعال@@ة ف@@ي ك@@ل ن@@شاط الم@@تعلمت@@شجعإذ؛ باJيجابي@@ة-

.صائبويعمل فكره ويبادر بما لديه من رأي

تم بإقامة- .استنتاجه البرھان على كل رأي أو فكرة أو حكم

 ال@روح الجماعي@ة حت@ى المتعلمين على الجماعي في إطار ا*فواج لتدريب العمل باعتماد-

.للمعرفةالمصدر الرئيس< يبقى ا*ستاذ

 اJش@ارة إل@ى تن@وع الطريق@ة ف@ي ت@دريس الن@شاط الواح@د، تج@در، إلى ما س@بقإضافة

 فطريق@ة ش@رح ال@نص الموض@وع،ت-ف طريق@ة تناولھ@ا ب@اختختل@ففالنصوص ا*دبي@ة م@ث-

. تطور الفن ا*دبي وخصائصه، أو الترجم@ة *دي@ب مع@ينتناولوتحليله تختلف عن طريقة

.ة، تقني علميةأدبية، الشعبة؛ مراعاة طبيعة وكذلك

 يقوم ا*س@تاذ ف@ي البداي@ة وقب@ل تنفي@ذ البرن@امج:الدرس لتقديم ال-زمة حصر الوسائل–5

 وھي متنوعة تنوع المواضيع المقررة،،وسائل المساعدة على إنجاز الدروسالبإعداد قائمة

أ ن@@صوصا م@@ساعدة، أو أمثل@@ةتك@@ونفق@@د أو،لأو ج@@داو،طأو خ@@رائ ص@@ورا، أورس@@ومات،و،

: وتجدول القائمة كاQتي. بصريةسمعيةةأشرط

 توظيفھامجال م3حظات وجودھا مكان الوسيلةنوع

 الموضوع النشاط

 لتق@ديم ن@شاط م@ن ا*ن@شطة كالقواع@د والب-غ@ة مناس@بة ھي ن@صوص:المساعدة النصوص

 أو تج@سد تقني@ة م@ن تقني@ات اللغوي@ة، لTحك@ام والقواع@د المبين@ةوالتعبير، تستمد منھ@ا ا*مثل@ة

.المقررةالتعبير

ين، م@@ن ا*مثل@@ة ا*دبي@@ة الرفيع@@ة المناس@@بة للم@@ستوى العقل@@ي للمتعلم@@طائف@@ةوھ@@ي: ا+مثل��ة

 س@@ديدة وحكم@@ا جليل@@ة تنم@@ي الرص@@يد الفك@@ري واللغ@@وي للمتعلم@@ين إل@@ى جان@@ب أفك@@اراتت@@ضمن 

.عروض ب-غة، قواعد، اللغوية؛ ا*نشطة تستنتج منھا في إطار ا*حكام التي
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 باستمرار إلى جم@ع ال@صور م@ن م@صادر متنوع@ة ق@صد ا<س@تعانة ا*ستاذ يسعى:الصور 

*الدروس،بھا على تقديم  مف@دي زكري@ا ومحم@د العي@د آل خليف@ة:أمث@الدباء مقررين وتكون

و م@@صطفى ص@@ادق الرافع@@ي وط@@ه اJبراھيم@@يوالب@@شير  وأحم@@د ش@@وقي ومع@@روف الرص@@افي

 كما تكون صور مدن تمث@ل البيئ@ة المكاني@ة ل@Tدب.أمين وأحمد العقادحسين وعباس محمود

وق@سنطينة وبجاي@ة وتلم@سان وبغ@داد ودم@شق والق@اھرة وت@ونس والجزائ@رمكة مثل وا*دباء،

.وقرطبة وغرناطة واشبيلية

 مجموعة من الرسومات المعب@رة ع@ن الموض@وعات المق@ررة يت@ولى ا*ستاذ يعد:الخرائط

 البغدادي@ة، المقام@ة:عن مثل الرسوم المعبرة بإنجازھا، الموھوبين الت-ميذ أو يكلف رسمھا،

 ووقف@@ة عل@@ى قب@@ور الف@@اطمي،\ وأس@@طول المع@@ز ل@@دينك@@سرى، وإي@@وان عموري@@ة،وف@@تح

.الكرم ومن قصص الصغير، والحجر البائس، والحمال الشھداء،

 ببعض الخرائط الجغرافية الت@ي تح@دد البل@دان والم@دن وا*م@اكن ا*ستاذيستعين: الخرائط

، الم@شرق العرب@ي بم@ا في@ه ب@-د المغ@رب العرب@ي: ا*دب العرب@ي، مث@لازدھ@ارالتي عرف@ت

. ا*ندلس والمھجر ا*مريكيطةوخري،سفار

 مجموع@@ة م@@ن الج@@داول والرس@@وم البياني@@ة الت@@ي تلخ@@ص بع@@ض ا*س@@تاذ يح@@ضر:الج��داول

.المتعلم@@ين ويمك@@ن تعليقھ@@ا ف@@ي الق@@سم لترس@@خ ف@@ي أذھ@@ان اللغوي@@ة،الموض@@وعات ا*دبي@@ة أو

:ل[ثراء وھي قابلة–ونقترح جدولة الموضوعات اQتية

– خصائص الفنون ا*دبي@ة– الشعرية ا*غراض–فنون ا*دبيةال– العصور ا*دبية-

– ا*سماء المشتقة– المفردة الزحافات– البحور الشعرية–خصائص ا*غراض الشعرية

< مح@ل الجم@ل-المصادر القياسية وأوزانھ@ا  م@ن لھ@ا الت@ي لھ@ا مح@ل م@ن اJع@راب والت@ي

.المعاني أحرف–اJعراب

 وال@@سمعية ال@@سمعية، يح@@سن با*س@@تاذ أن ي@@ستعمل ا*ش@@رطة:الب��صرية ال��سمعية ا+ش��رطة

 أو ا*ش@رطة الع@روض، ال@سمعي الخ@اص ب@دروس ال@دروس كال@شريطالبصرية أثن@اء إنج@از
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 منھ@ا عل@ى تھ@م، إنتاج@ا ق@راءةالسمعية البصرية التي تتناول حي@اة ا*دب@اء أو ت@صورھم أثن@اء 

.القاسم سميح زكريا، مفدي عيمة،ن ميخائيل حسين، طه المتنبي،:المثالسبيل

:بالمنھاج واللغوية والتربوية ذات الصلة ا*دبية ضبط قائمة المراجع–6

 م@ن مجموع@ة بمرحل@ة التعل@يم الث@انوي ي@ستند إل@ى وآدابھ@ا الخ@اص منھاج اللغة العربي@ة إن

 ال@@دروس Jع@@داد إليھ@@ا الرج@@وعي، ت@@ستدعوالتربوي@@ةةوا*دبي@@ اللغوي@@ةالم@@صادر والمراج@@ع

.إعدادا تربويا وثقافيا

: بمضامين المنھاج وطريقة العملالمتعلمين إخبار–7

 في أول لقاء محتويات المنھاج المقررة عليھم خ-ل السنة الدراس@ية للمتعلمين ا*ستاذ يقدم

( الب-غ@ة والع@روضالقواع@د،ة،الموجھ@ المطالع@ة ا*دبي@ة، الن@صوص:ا*ن@شطةفي جمي@ع

 الت@@ي تق@@دم ف@@ي ح@@صة البح@@وث الموجھ@@ة، ا*عم@@ال التطبيق@@ات، التعبي@@ر،،)ح@@سب ال@@شعبة

 كالتح@ضير ا*ن@شطة، إضافة إلى ذلك يعلمھم بمنھجي@ة العم@ل ف@ي).الشعبة حسب(العروض

يصلTديب وتلخ@ يدعوھم إلى تحضير الدروس مسبقا كإعداد ترجمة والتسجيل،والمشاركة

 وقراءة الدرس في ا*ن@شطة ا*خ@رى م@ع ا*دبية،النص وتحديد ا*فكار قي نشاط النصوص

لھ@م يب@ين كم@ا المناق@شة، أثناء ال@درس خ@-ل لتطرحتسجيل ا*سئلة حول ا*مور الغامضة

 طريق@@ة ا*س@@تاذ ف@@ي تن@@شيط راجع@@ا إل@@ى وان ك@@ان ذل@@ك-ال@@درس ف@@ي ت@@سيير أھمي@@ة الم@@شاركة

-مالقسالفوج وتسيير

.وجودھا وأماكن الداعمة، المراجع بقائمة تزويد المتعلمين-8

 دروس@@ھم وإع@@داد الت@@ي ي@@ستعين بھ@@ا المتعلم@@ون ف@@ي تح@@ضير المراج@@ع ا*س@@تاذ قائم@@ة يع@@د

 والنق@د ا*دبي@ة، بالدراس@ات المتعلقة منھا المراجع بإنجازھا،الواجبات والبحوث التي يكلفون

 ومنھا.عروض ب-غة، قواعد،:اللغوية بالدراساتومنھا المتصلة والسير، والتراجم ا*دبي،

 الثانوية، يزودھم بھا ويرشدھم إلى مكان وجودھا كمكتبة المقررين،المؤلفات الھامة لTدباء

 وان كان@@ت مت@@وفرة ف@@ي ال@@سوق يعلمھ@@م ب@@ذلك ال@@شباب، ودور الثقاف@@ة ودور البلدي@@ة،أو مكتب@@ة

. على اقتنائھاويحفزھم
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 أن يك@@ون ا*س@@تاذ متحكم@@ا ف@@ي م@@ادة التخ@@صص الت@@ي ھ@@ي اللغ@@ة ينبغ@@يإل@@ى ذل@@ك باJض@@افة

 وا<تجاھات النف@سية والتربوي@ة الت@ي بھ@ا يح@سن التعام@ل م@ع لحقائق باّوملما, العربية وآدابھا

 المنھاج والطرائق والمنھجيات الت@ي تعتم@د ف@ي تنفي@ذ المنھ@اج، كم@ا ينبغ@ي أن ومعالمتعلمين

اتلدىتتوفر  ونحو إقامة ع-ق@ات إن@سانية م@ع المھنة، نحو ممارسة إيجابية،جاھات المدرس

 اللغوي@ة و< بد أن يكون مطلعا بما فيه الكفاية على ما يستجد ف@ي مي@دان ا*بح@اث المتعلمين،

 وس@@بلّوالدراس@@ات الل@@سانية وق@@ضايا التط@@وير الترب@@وي لي@@ستطيع م@@سايرة تط@@ور المعرف@@ة

.وأركانھا كام- لفھم طبيعة العملية التعليمية اكتسابھا وبذلك يصبح مؤھ- تأھي-

 يتحكم ا*ستاذ في جمل@ة م@ن المھ@ارات الت@ي يتوق@ف عليھ@ا تنفي@ذأن المطلوب ھو والتأھيل

 نشاطا مھنيا يتم إنجازه من خ-ل عملي@ات رئي@سية ھ@ي التخط@يط التدريسفإذا كان, المنھاج

 ا*ستاذ في جملة من المھارات الخاصة بكل فإن ھذا لن يتحقق إ< إذا تحكموالتقويموالتنفيذ

:ومنھا من المراحل المذكورة مرحلة

 تحلي@@ل خ@@صائص وتنظيم@@ه، ف@@ي تحلي@@ل المحت@@وى أساس@@ا مھ@@ارات التخط@@يط والمتمثل@@ة-1

 اختي@ار الوس@ائل التعليمي@ة الت@دريس، وتحدي@د إج@راءات التعليمي@ة اختيار ا*ھ@داف المتعلمين،

 .....المناسبة

 أساسا في التحكم في المھارات الفرعية المتعلق@ة بھ@ذه المرحل@ة وتتمثل التنفيذ، مھارات-2

 واس@@تخدام ا*س@@ئلة لل@درس، تھيئ@ة الت-مي@@ذوال@@درس، تھيئ@@ة غرف@ة:الخ@صوصوعل@ى وج@@ه

 اس@@تثارة الدافعي@@ة ل@@دى المتعلم@@ين ومعالجتھ@@ا، وتعي@@ين الواجب@@ات العملي@@ة،وتنفي@@ذ الع@@روض

 ضبط النظام داخل القسم وتنمية التعليمية، حسن استخدام الوسائل انتباھھم، علىوا<ستحواذ

الاJيجابية، الع-قات .زمن وحسن توزيعه على مراحل الدرس استغ-ل

وھ مھارات التقويم-3  تنطوي على العديد م@ن المھ@ارات كالمھ@ارة ف@ي إع@داد بدورھاي،

يحھا وت@@شخيص أخط@@اء الف@@روض وا<ختب@@ارات وت@@صحوإع@@دادا*س@@ئلة بمختل@@ف أنواعھ@@ا،

 ....وع-جھاالت-ميذ 

:الذاتي التكوين
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 دائم يعتمد عل@ى الق@درات الذھني@ة للف@رد م@ن أج@ل فردي الذاتي ھو مجھود التكوين 

 م@ستجدات الحي@اة *ن المع@ارف متغي@رة ومتج@ددة ويواك@بتحديث معلوماته، فيساير التطور

>  بم@سايرة الع@صر، كم@ا أن ال@ذاكرة عرض@ة للن@سيان يفق@د ي@سمحوا<كتفاء بالتكوين ا*ولي

 التك@@وين ا*ول@@ي، في@@صير أفق@@ه المعرف@@ي مح@@دودا وف@@ي أثن@@اءص@@احبھا ش@@يئا ف@@شيئا م@@ا تعلم@@ه

. ذلكمستوى أفق المتعلمين أو دون

 والمتمثل في الم-حظ التكوين الذاتي لTستاذ وسيلة لتدارك النقصإن:ين الذاتيإن التكوين

 م@ن مرحل@ة فيخ@رج ا*س@تاذب التكوين الموجودة عل@ى ال@ساحة التكويني@ة الي@وم، قصور أسالي

 والرس@كلة، إل@ى مرحل@ة التك@وين لم@ساعدته عل@ى ال@وزارة بھ@ا تق@ومالت@يانتظ@ار المب@ادرات

العل@@م لطل@ب الم@@ستقلة المنبعث@ة م@@ن إرادت@ه الح@@رة والمب@@ادرة الشخ@صيةا<عتم@اد عل@@ى ال@نفس

 المھني تماشيا مع التطورات والمستجدات في إط@ار التحسينأجل والسير قدما من والمعرفة

 المعلوم@ات م@ن <س@تقاء نف@سه عل@ى ف@ي تك@وين ذات@ه اعتم@ادا ا*س@تاذعلمي منظم، يھتدي به

.وإمكانياتهمختلف مصادرھا المتنوعة حسب قدراته وطاقاته

ا<تصا<ت عبر العالم التي يشھدھا عالم الكبيرة الذاتي تفرضه التحو<ت التكوين إن

 الوسائل السمعية البصرية واJع-م اQلي وشبكة عبرفي خضم التدفق العلمي والتكنولوجي 

الھ@ذها<نترنيت، وما أصبحت تقدم@ه ح@صول عل@ى الوس@ائل التكنولوجي@ة م@ن ت@سھي-ت ف@ي

 إمكاني@اتالي@وملقد أص@بح ف@ي متن@اول ا*س@تاذ.و أحسن صورة،المعلومات في أسرع وقت

 العصرية المتطلباتووسائل مادية ضخمة إذا أحسن استغ-لھا يحقق تكوينا ذاتيا يتماشى مع

 عل@@ى المتعلم@@ينوم@@ن جھ@@ة أخ@@رى ف@@ان اط@@-ع. دون اللج@@وء إل@@ى ص@@يغ التك@@وين ا*خ@@رى

 ا*ستاذ عليھا ق@د اط-عا<كتشافات الجديدة ذات الع-قة بالمقررات الدراسية، إذا لم يصحبه

 ق@@د يجعلھ@@م المتعلم@@ين وا<ستف@@سار الطبيع@@ي عن@@د اJط@@-عق@@سم، *ن ح@@ب يربك@@ه داخ@@ل ال

 جدي@دة ع@ن طري@ق خب@راتيبادرون ا*ستاذ با*س@ئلة المحرج@ة اس@تنادا إل@ى م@ا اكت@سبوه م@ن

< يكون لTستاذ أ  ف@- ي@تمكن م@ن عليھ@ا، إط@-عوسائل اJع-م المتطورة والتي من الممكن
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 خاصة أنه بالنسبة إليھم قدوة ومرج@عله، احترامھمقل ذلك منهتكررذاإوفضولھم،إشباع 

.يدرسونه إليه حين يجدون غموضا في بعض المعلومات المتعلقة بما يرجعون

تكوين موجه وتكوين مستقل، فا*ول يكون: الذاتي نوعانالتكوين: الذاتيالتكوين أنواع

ص@@ول إل@@ى المعرف@@ة تح@@ت إش@@راف موج@@ه أو مرش@@د ي@@ساعده عل@@ى البح@@ث للوالمتك@@ونفي@@ه 

 ھو الشأن في الرسائل الجامعية أما الن@وع الث@اني ف@ان المتك@ون يعتم@د عل@ىاومصادرھا، كم

.موجه تنمية معارفه ومھاراته دونفينفسه

:أھمھا متعددة، التكوين الذاتي مصادرإن:الذاتينمصادرا لتكوي

 والمعرف@ة،ل الت@زود ب@العلم أق@دم وس@ائم@ن تعد الوسائل المطبوع@ة:المطبوعة الوسائل-أ

 التكويني@@ة الحديث@@@ة ك@@اJع-م اQل@@@ي الوس@@@ائلفق@@د اس@@تعملت من@@@ذ الق@@دم خاص@@@ة قب@@ل ظھ@@ور

 يت@زود ا*س@تاذ بمختل@ف المعلوم@ات الحديث@ة الم@صادر، فمن خ-ل مطالع@ة ھ@ذه وا<نترنيت،

ھ@ذه من تقنيات ومھارات، ولك@ي يك@ون اس@تعمال التدريسويطلع على ما يستحدث في عالم

 المطالعة إلى نوعين منھا، النوع ا*ول ھو مطالعة م@ا تتجهالوسائل استعما< مفيدا يجب أن 

ايتعلق الثاني ھو مطالعة ما والنوع ا*ستاذيتعلق بتخصص تربوي والثقافي ليكونل بالجانب

 التربوي@ة والبيداغوجي@ة وبم@ا الق@ضاياعلى صلة بما يستجد من بحوث ودراسات في مختلف 

 يل@@ي أھ@@م وس@@ائل التك@@وين ال@@ذاتي وفيم@@ا حول@@ه،ويج@@ري ف@@ي بيئت@@ه وف@@ي الع@@الم م@@ن يح@@دث

:المطبوعة

 يستغني عنھا باح@ث< المعرفة، وھي أمھات الكتب التي تستقى منھا أصول:المصادر�

 والتبيين للجاحظ، البيان: ففي ا*دب العربي نذكر المصادر اQتية.أو دارس في تخصص ما

أد المبردالكامل لTبي العباس  الفريدد، والعق *بي علي القاليي، ا*مالقتيبة <بن الكاتبب،

رب<بن  <بن خلدونة، والمقدمهعبد

 المواضيع بمنھجي@ةمنھي المؤلفات الحديثة التي تتناول بالدراسة موضوعا:الدوريات�

 زي@@دان، وفج@@رلجرج@@يت@@اريخ آداب اللغ@@ة العربي@@ة:متط@@ورة، ع@@ن منھجي@@ة الم@@صادر، مث@@ل

 لشوقي ض@يف، العربي اJس-م *حمد أمين، تاريخ ا*دبر، وظھوضحى اJس-م, اJس-م
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 والنقد المنھجي عند الناعوري،وا*دب ا*ندلسي لجودت الركابي، وا*دب المھجري لعيسى 

...مندورالعرب لمحمد

 دوري@@ة مث@@ل ب@@صفةوھ@@ي المن@@شورات الت@@ي ت@@صدرھا الھيئ@@ات المتخص@@صة: ال@@دوريات�

. أو ا*دبية أو النشرات المختلفةت العلميةالمج-

 فيھ@@ا المق@@ا<ت تن@@شر تع@@د ال@@صحف اليومي@@ة أو ا*س@@بوعية المت@@ضمنة أركان@@ا:ال@@صحف�

 أن يحتفظ بھا ليعود إليھ@ا با*ستاذ يحسن المعرفة،والدراسات العلمية أو ا*دبية وسيلة لنشر

.الحاجةعند

اھي:المناشير�  لتوض@يح كيفي@ة العم@ل الرس@ميةلھيئ@ات تل@ك المن@شورات الت@ي ت@صدرھا

 تعليم@ات أو توجيھ@ات أو ت@شرح أو التطبيق،بالنصوص القانونية وتبيان شروط وضعھا قيد

 ويجدر با*ستاذ أن يجم@ع.واللوائحتفسر إجراءات تنفيذية أو تنظيمية كالمراسيم والقرارات

به عمله وفق التوالتربوي ليؤديمنھا ما يتعلق بالتشريع المدرسي . شريع المعمول

 حتى ي@سھل علي@ه تنظيمه ينتفع ا*ستاذ بھذه الوسائل ينبغي أن يكون ملما بقواعد وحتى�

:ا>تي التنظيم ولذلك نقترح على ا*ستاذ فيھا،الجوع إليھا والبحث

:ث-ثة أقساما فھرس للكتب التي تحتوي عليھا مكتبته في دفتر يقسم إعداد�

 المؤلف الكتاب واسم التسلسلي وعنوان على الرقمييحتو فسم للجرد العام–ا

 كت@@بھم وعن@@اوين أبج@@ديا، الم@@ؤلفين مرتب@@ة ترتيب@@ا بأس@@ماء ق@@سم يحت@@وي عل@@ى فھ@@رس-ب

.وأرقامھا التسلسلية

 وھن@ا التسل@سلية، وأرقامھ@ا على فھرس لعناوين الكت@ب وأس@ماء مؤلفيھ@ا قسم يحتوي–ج

ا*:الموضوعتصنف العناوين بحسب – ق@صة– ش@عر-نق@د– أدبي@ة دراس@ات–دب ت@اريخ

 إذ يكف@ي ت@صفح فھ@رس الكت@ابوھذا يسھل البح@ث ع@ن..النفس علم– تربية–قواعد اللغة

 وھ@@ذا نم@@وذج للج@@رد للكت@@اب، أو فھ@@رس الموض@@وعات <كت@@شاف ال@@رقم التسل@@سلي الم@@ؤلفين،

: العام
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 م3حظات المؤلف اسم الكتاب عنوان الرقم

 بأسماء المؤلفين للفھرس نموذج

التسلسلي الرقم الكتاب عنوان المؤلف اسم

 الكتب للفھرس بعناوين نموذج
 التسلسليالرقم المؤلفاسم الكتابعنوان الفرع

 اBدب تاريخ
 اللغة قواعد

. وا*عداد فھرس للدوريات والمج-ت وترتيبھا حسب العناوين وضع�

اوضع� و  ف@ي ال@صحف اليومي@ة تنشرلدراسات المختلفة التي ملفات تجمع فيھا المقا<ت

.الموضوعأو ا*سبوعية للرجوع إليھا عند الحاجة وترتب حسب

 إليھ@ا ا*س@تاذ يحتاج ملف للمناشير الوزارية التي تنظم العمل التربوي والتي تخصيص�

.عملهفي

 فيھ@@ا ا*ش@@رطة ال@@سمعية الب@@صرية وأق@@راص اللي@@زر وا*ق@@راصتجم@@ع علب@@ة تح@@ضير�

ا لتسل@سلي والموض@@وع ال@@ذي الحديث@ة، ال@@سائلالم@ضغوطة وغيرھ@@ا م@ن ا ل@@رقم  يكت@@ب عليھ@ا

.ذلكتحويه وترتب وفق

 لق@د ش@ھدت الوس@ائل ال@سمعية الب@صرية خ@-ل ال@سنوات:الب�صرية السمعية الوسائل-ب

وحظي@ت معظ@م العل@وم.).أش@رطة في@ديو، تلفزي@ون،( وانتشارا بدرجة كبي@رة تنوعاا*خيرة

 فأخرجوا برامج متنوع@ة جذاب@ة أص@بحت ت@ساھم الوسائل، واسع من قبل منتجي ھذه باھتمام

 وأص@بحت ھ@ذه الوس@ائل ب@ين مفي@دة، بطريق@ة إلى المھتم@ين توصيل المعلومات والمفاھيم في

 على آخر ما أنتج ف@ي مختل@ف باJط-ع الذاتي تسمح لھم للتكوينأيدي ا*ساتذة أدوات ھامة

 ومھ@اراتھم المھني@ة مع@ارفھم أدائھ@م وتوس@يع أم@امھم لتح@سين المجال فسحلي وبالتاالميادين،
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 ت@سميته بتكنولوجي@ة اJع@-م عل@ىومن أھم الوسائل السمعية البصرية ما اص@طلح.والتربوية

 اQل@ي وش@بكة ا<نترني@ت م@ن أھمھ@ا وم@ن أھ@م لوس@ائل الحديث@ة يعد اJع-موا<تصال والتي

 أجھ@زة إن اJع-م اQلي يختل@ف ع@ن ب@اقي العالم،والتكوين عبر اكتسحت ميدان التعليم التي

 المتكون ف@ي سلوك بإمكانه التحكم في متكاملة،الوسائل السمعية البصرية في أنه آلة تكوينية

 ي@@وفروالجھ@از، وھ@ك@ل مراح@ل التك@وين ال@@ذاتي بواس@طة البرن@امج التك@@ويني ال@ذي ي@زود ب@@ه

ت  يت@@يح واس@@ترجاعھا مم@@اخ@@زين المعلوم@@ات ومعالجتھ@@ا فرص@@ا كثي@@رة للتك@@وين فبواس@@طته ي@@تم

. على المستجدات في حينھا وبأقل جھد وأسرع وقتل[ط-عالفرص أمام ا*ساتذة
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 التعليميـة: الرابعــــةلوحدةا
لـمدخ

 الشخ@صي ال@ذي يؤدي@ه بع@ض اJب@داع فھ@ي ف@ن م@ن حي@ث وعل@م؛ مھنة التعليم ف@ن إن

 واختي@@ار ا<س@@تراتيجيات ال@@دروساملھم م@@ع تحلي@@ل المحت@@وى وتح@@ضير المدرس@@ين خ@@-ل تع@@

 ويظھ@ر ت@أثير ذل@ك عن@دما ن@شاھد أق@سامھم،التعليمية التعلمية وأثن@اء تق@ديمھم لل@دروس داخ@ل

 م@ن ا*س@ئلة تك@شف ع@ن م@دى أساتذتھم بواب@لالمتعلمين يتدافعون في فضول شديد ممطرين

ما العميق مع الدرس وعن حبھم <كتتفاعلھم  للتدريس وھي علم *ن يشاھدونه،شاف أسرار

ب@ه، الخاص@ة البحثي@ة وله أيضا منھجيت@ه العلمي@ة وأدوات@ه البحثية،منطلقاته النظرية وقواعده

< يخضع ل-نطباعاترا*م  وإنما يخضع أي الشخصية الذي جعل الحكم على أداء المدرس

 الت@@ي أثبت@@ت البح@@وث ا*داءن@@ب أداء تدري@@سي لمجموع@@ة م@@ن المع@@ايير الدقيق@@ة خاص@@ة بجوا

 المتعلم@@ين، عل@@ى تعل@@م المباش@@رالنظري@@ة التربوي@@ة والدراس@@ات التجريبي@@ة تأثيرھ@@ا اJيج@@ابي

و تط@@ويرفھ@@ي بحاج@@ةمادام@@ت ك@@ذلك و متابع@@ة و ممارس@@ة حت@@ى يل@@م ممارس@@ھا, إل@@ى دراس@@ة

و عل@م ال@نفس ونت@ائج م@ا تتوص@ل إلي@ه البح@وث التجرالنظري@اتبأح@دث  يبي@ة ف@ي ف@ي التربي@ة

 عامة والتعليمية بصفة خاصة، وبكيفية توظيف مكتسباته في ھذا المجال بصفةمجال التربية 

ومن ھنا فنجاح العملية التعليمية وتحسين ا*داء البيداغوجي يتوق@ف عل@ى.الواقععلى أرض

 عليمية،الت تأھي- تربويا كافيا يمكنھم من اJلمام بقضايا التعليم وفھم المسألة المدرسينتأھيل 

:بخاصة ما يتعلق منھا,ّويعدھم ليكونوا مدرسين ناجحين في حياتھم المھنية

و أھدافھا،عناصر-  العملية التعليمية

 المواد، المادة الدراسية وخصوصياتھا التي تميزھا عن غيرھا من طبيعة-

 بنائه، المحتوى التعليمي للمادة الدراسية وتصور أنماط-

رفة والمعلومات وفق نظريات تعليمي@ة مختلف@ة تراع@ي خ@صائص الف@رد تنظيم المعكيفية-

,المتعلم
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 مضمون المحتوى التعليمي فھم التدريس وا*ساليب المحفزة على التعلم وعلى طرائق-

 المناسبة، الوسائل التعليمية اختيار-

.وبناء ا*ساليب التقويمية, صوغ ا*سئلة التعليميةكيفية-

أجوھذا في من ول أن يعرف كيف ينتقل اس@تعراض أثناء تدريسه من الجانب النظري

و توظي@@ف المعلوم@@ات, المعلوم@@ات وكي@@ف يجع@@ل م@@ن ت-مي@@ذه أف@@رادا. إل@@ى الجان@@ب التطبيق@@ي

وق@ادرين عل@@ى إيج@@اد ال@@د<<ت, وي@@ستفيدون مم@@ا يتعلم@@ون, ي@@ستخدمون م@@ا يتعلم@ونمتعلم@ين

 التي تسعىھي *ن العملية التعليمية الجيدة التطبيقية، لما يتعلمونه ويدركون فائدته التربوية

 بھ@@دف, وتنظيمھ@@ا ف@@ي ذاك@@رة المتعلم@@ين, دوم@@ا إل@@ى تط@@وير ط@@رق خ@@زن الخب@@رات المتعلم@@ة

 يمك@نھم توظيفھ@ا ف@ي خدم@ة كف@اءات مختلف@ة،استرجاعھا ف@ي الوق@ت المناس@ب وتحويلھ@ا إل@ى

<, وخدمة مجتمعھم, أنفسھم تعيكونوھذا  يمك@ن< والتعل@يم الجي@د جي@د،ل@يم إ< ع@ن طري@ق

 وطب@ق،التعليمي@ةخ@صائص ومكون@ات) الم@درس(الرئي@سي تحقيقه إ< إذا استوعب الفاعل

.ويقومھا التي يخططھا وينفذھا التدريسنتائجھا في عمليات

:إلى من خ-ل معالجة ھذا الموضوع نسعى إننا

ب@@وي، وتعمي@@ق اJح@@ساس بأھمي@@ة الح@@وار ب@@ين الممارس@@ة التطبيقي@@ة والبح@@ث الترتعمي@@ق-

.وآدابھا إنتاج حلول للمشك-ت الخاصة بتعليمية مادة اللغة العربيةعنالبحث 

 والتعليم ب@صفة عام@ة وق@ضايا الم@ادة التربية اJسھام في تحقيق تراكم معرفي عن قضايا-

دة بصدد إص@-ح منظومتن@ا التربوي@ة وإع@اأننابصفة خاصة لتيسير الرؤية الواضحة خاصة

.النظر في مناھجنا
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 التعليميةمفھوم

 المعارف ك@ان أنجع الطرائق لتحصيلعن ا<ھتمام بقضايا التعليم والتعلم والبحث إن

 ال@@شاغل للم@@ربين والم@@ؤدبين من@@ذ الق@@دم وم@@ن ھن@@ا يمك@@ن الق@@ول أن م@@صطلح التعليمي@@ة ال@@شغل

ف@ق@ديم، حديث لمباحث أو لعل@م مصطلح روع عل@وم التربي@ة ل@هو ھ@و الي@وم ف@رع ح@ديث م@ن

و قواع@دھا, النظرية التي تفرضھا طبيعة العناصر التي تتفاع@ل ف@ي عملي@ة الت@دريسأصوله

 عن@د المستنبطة من الممارسة الميدانية، وقد ظھر في بع@ض مراك@ز البح@ث العلم@ي التطبيقية

ي ية الن@شاط العلم@ي التحليل@ وض@عأبحاث@ه م@ن خ@-ل نت@ائج اكتسب جديد،الغربيين كتخصص

 عل@ى التقلي@د للطرائ@ق والمن@اھج الفل@سفية الت@ي كان@ت القائم@ة رف@ضه ل-تباعي@ة بعد" المعقلن"

ومن أھم ا<نشغا<ت ا*ساسية للتعليمية بن@اء. بالتدريسالمشتغلينالبيداغوجيا تقترحھا على

ات المدرسين المؤھلين لتحديد الصعوبن، وتكوي التعليمية وتقويمھاالمقرراتالمناھج وإعداد 

. الناجعة لھاالحلولووضع

 تحت عن@اوين مختلف@ة نظ@را Jش@كالية التعليمية أدبيات التربية حديث غزير عن وفي

 نجد تحديدات دقيق@ة ف@ي بع@ض ا*حي@ان لھ@ذا أنناالمصطلح عند الباحثين في الموضوع ومع

 تبق@@@@ى مطروح@@@@ة عل@@@@ى م@@@@ستوى المفھ@@@@وم الم@@@@شكلةالم@@@@صطلح ومج@@@@ال اھتمامات@@@@ه إ< أن

 عل@@ى م@@ستوى الممارس@@ة أو عل@@ىءس@@وا, ا<ص@@ط-حي للتعليمي@@ة ال@@ذي يخ@@ص م@@ادة معين@@ة

الـمس أصـتوى العلم حـ لمصطلةـالعربيرجماتـفالت. ول التدريسـذي يبحث في

"La didactique "و علم@@ه وأص@@وله وأس@@سه متفاوت@@ة تت@@راوح م@@ا ب@@ين ف@@ن الت@@دريس

ل وف@@ي عرض@@نا ھ@@ذا س@@نحتفظ بم@@صطلح التعل..وطرائق@@ه La"يمي@@ة المقاب@@ل didactique «

: اQتيةالتعاريفمقتبسين له

 الت@دريس وطرائق@ه وتقنيات@ه و*ش@كال لمحتوي@اتدراس@ة علمي@ة) علم التعل@يم(التعليمية-

، دراس@@ة ت@@ستھدف ص@@وغ نم@@اذج لھ@@اتنظ@@يم مواق@@ف التعل@@يم وال@@تعلم الت@@ي يخ@@ضع  الم@@تعلم

،المرجوةداف ونظريات تطبيقية معيارية قصد بلوغ ا*ھ
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 البحث عن ضبط متغيرات التدريس وعملياته بھدف التقليل من ا<جتھادات الخاطئةھي-

. التي يمكن أن تعوق تطور العملية التدريسيةوالممارسات

 م@ن جھ@ة ودراس@اتھا، وال@تعلم التعل@يم التعليمية كممارسة تطبيق لنت@ائج بح@وث نظري@ات-

 تجع@ل ا*فك@ار والمب@ادئ والنظري@ات كممارس@ة إنھا رى،أخونتائج بحوث التعليمية من جھة

.التطبيق المجا<ت موضعالمتعلقة بھذه

 كان النشاط التدريسي نشاطا تواصليا بين المدرس والمتعلم لتحصيل خبرات معرفية إذا-

 وقيم وعادات في سياق النشاط المدرسي المتضمن سلسلة من المواقف والظروف واتجاھات

 والم@تعلم تشترطھا عملية التدريس، فإن التعليمية تبحث التفاعل بين الم@درس التيوا*حداث

 ك@ل م@ن ن@شاطوالمحتوى الدراسي وتھدف إلى إنشاء معايير فعالة للتطبيق من أجل تخط@يط

 المدرس والمتعلم وتنظيمه،

 متعلم ما من أجل تحقيق ھدف معرفي يعيشھا دراسة علمية لتنظيم وضعيات التعلم التي-

 وجداني، أو

 التعليم، والطرائق وتنظيم المحتوىّ تعد المبادئ النظرية الضرورية لحل مشك-ت-

 كتابهفي J.C.GAGNON يعرف جون كلود غانيون-

»"La didactique d'une discipline تيالتعليمي@@ةQك@@ا "  إجمالي@@ة ودينامي@@ة إش@@كالية:

: تتضمن

.تدريسھاوكذا في طبيعة وغايات, سةّتأم- وتفكيرا في طبيعة المادة المدر.

 م@ن المعطي@ات المتج@ددة والمتنوع@ة باس@تمرار انط-ق@ا, إع@دادا لفرض@ياتھا الخ@صوصية.

.الخ...ا<جتماعلعلم النفس والبيداغوجيا وعلم

و التعاريف أن المصطلح يشمل كل ما يمس سير عملية التعھذه من نستنتج ال@تعلم ليم

وبا*مرسواء تعلق  بالمف@اھيم الخطوات الت@ي ي@ستعملھا الم@درس أم تعل@ق الطرائق والتقنيات
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والنظوالتوجيھاتو  كم@ا تب@رز سيرھا،تحاول رسم قنوات ريات التي تحاور عملية التدريس

:مت-زمين ھذه التعاريف خصائص المفھوم في مظھرين لنا

و الممارس:ا+ول المظھر تشة التعليمية الخاصة بالمادة  المتآلف@ة ف@يابك العناصر تتمثل في

و والمحتوي@ات المعرفي@ة, تعليمي@ة تح@ول المن@اھجإنھ@ا, تقويم@اإنجاز حصصھا إعدادا وتنفيذا

الو, ال@@@سيكولوجيةالنظري@@@اتو, المج@@@ردة , توجيھي@@@ة إل@@@ي ن@@@شاط تف@@@اعلي ھ@@@ادفاJرش@@@ادات

البواسطتھا يتمو و تنظيم عملية الھديوتسير على, التعلمتعليم ووف@ق,ةمرج@و من ا*ھ@داف

ھ@@ي ف@@ي ذل@@ك تعتم@@د طريق@@ةو... المعالج@@ةطبيع@@ة الق@@ضية أو الق@@ضاياو, م@@ستويات الت-مي@@ذ

منو, وسائل مساعدةو, منھجية الت-مي@ذ أدوارا متنوع@ة لي@صب التفاع@لوالمدرستسند لكل

واس@و, كله في مجرى إتاحة الفرص للت-ميذ ا<حتك@اك تثارة مي@ولھم وق@دراتھم ق@صد التم@رن

. المقصودةا*ھدافتيسر لھم بلوغ, يميةبخبرات تعل

أو:الثاني المظھر  التعليمية منظورا إليھ@ا كعل@م متخ@صص يبح@ث ف@ي ت@دريس م@ادة معين@ة

فاحصا ما تستند إلي@ه م@ن مب@ادئ,)تعليم اللغات الحية مث-( المترابطة الموادمجموعة من

عتعتم@@دو ذل@@كو... م@@ن عوام@@لوي@@ؤثر فيھ@@ا, ناص@@ر علي@@ه م@@ن أس@@س وم@@ا يتفاع@@ل فيھ@@ا م@@ن

وتسمحو, إلى نتائج تفسر آليات تعليمھا للوصول . تفسيرية باقتراح نظريات ونماذج وصفية

, مجالھ@@ا التطبيق@@ي: الين بمج@@التفاع@@ل فبح@@وث التعليمي@@ة متفاعل@@ة أش@@د م@@ا يك@@ون وعلي@@ه

و وب@@ه,ا ت@@ستقي مواض@@يع بحثھ@@ه، من@@م@@سالكهو ت@@درس نتائج@@ه وت@@ضيء, تشخ@@صهتح@@اوره

وتستعي ومجالھا, تعود محاولة التأثير في مجراهوإليه, اختبار نماذجھان لتمحيص فرضياتھا

فھي تستعمل مناھج ھ@ذه العل@وم, تتنفس في أجوائهوإليهالثاني ھو علوم التربية الذي تنتمي 

و التكمعھاوتقيم, في البحث والتجريب دون أن تذوب ف@ي, املـ ع-قات من ا*خذ والعطاء

 في تعليمي@ة)والنظريالتطبيقي(ھرينـ شك أن الربط بين المظو<. تقوم مقامهعلم منھا أو

, يمكننا من فحص كل مظھر بأدوات تنسجم مع طبيعت@ه م@ن جھ@ة, آدابھاومادة اللغة العربية
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و الربط. يربطھا بأدوات فحص المظھر اQخر من جھة أخرىمشتركو تلتقي حول أساس 

< يعني بساطة فھم@ا يتب@اد<ن الت@أثير, القائمة بينھم@ا أو س@يرھا ف@ي خ@ط ثاب@تةالع-قبينھما

 ب@ل ق@د يك@ون الت@وتر,أحيان@اقد تنشأ بينھما ع-قة متوترةو, كل منھما اQخريويثر, والتأثر

 التأكيد بصفة عامة أن بحوث التعليمي@ة قلم@ا تق@دم يمكن" أنه يرى Brus فبروس بارزة سمة

ما,ق مشك-ت التطبيتحلأجوبة جاھزة فف@ي كثي@ر م@ن, بينما يعتبر العكس صحيحا إلى حد

وفي كثير من ا*حيان يك@شف, قد زعزع دعائم معتقدات كانت راسخةالتطبيقا*حيان نجد 

وحاجةالتطبيق عن  .مراجعة لمقتضياتھا نتائج البحث والتوجيھات إلى تمحيص

أبحاثھ@@ا ونت@@ائج م@@ا يت@@ضح م@@ن خ@@-ل م@@ا س@@بق أن التعليمي@@ة م@@ن خ@@-ل:التعليمي��ة أھمي��ة

:إليهتتوصل 

.والتفسير إطارا تصوريا نظريا له قدرة على تناول الواقع بالوصف والتحليل توفر-

 النظ@@ري ف@@ي تقري@@ب وجھ@@ات نظ@@ر ا*س@@اتذة ح@@ول طبيع@@ة عملي@@ة الت@@صور ي@@سھم ذل@@ك-

.واستراتيجياته التدريس

 أس@اس علم@ي ول@يس عل@ى الت@دريس عل@ى*س@اليب ا<ختيار ا*مث@ل على ا*ساتذة تساعد-

.أساس تخمينات شخصية

 منھا أم غير التقليدية وأن اختيار التقليدية ندرك من خ-لھا أھمية أساليب التدريس سواء-

 باعتبارات وأسس نظرية مرتبطة بالنظرية ف@ي محكومةالمناسب منھا يتفق وعوامل متعددة

.التدريس

 ح@@ول عملي@@ة الت@@دريس متقارب@@افھم@@ا تھي@@ئ لكاف@@ة ا*س@@اتذة عل@@ى اخ@@ت-ف تخص@@صاتھم-

 س@واء ح@ول تنفي@ذ أو اختي@ار ا*س@اتذةواستراتيجياته، وتسھم في توحي@د العم@ل الترب@وي ب@ين

 ال@@ضرورية أم ف@@ي تق@@ويم العملي@@ة ال@@تعلماس@@تراتيجيات الت@@دريس المناس@@بة Jك@@ساب خب@@رات

.التعليمية بھدف تطوير خطة تدريسية

 ومخرجاتھ@ا التعليمي@ة، م@دخ-تھاريس كعملية وبين توضح مدى الترابط بين عملية التد�

 المحت@@وى الطرائ@@ق أن@@شطة ا*ھ@@داف( وتظھ@@ر الت@@رابط ب@@ين كاف@@ة مقوم@@ات العملي@@ة التعليمي@@ة
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وھ@@ي مجم@@وع العوام@@ل) التق@@ويمواس@@تراتيجياتال@@تعلم م@@صادر ال@@تعلم وس@@ائل ال@@تعلم أس@@اليب 

مجيتمالمنتظمة في صيغ سيكولوجية وتربوية بحيث  موعة من ا*ھداف المحددة ل@دى تحقق

. المتعلمين بعد التفاعل معھا وتوظيفھا لديھم

و كيفية تنظيمھاتوفر� واستخدامھا في تعليم الت-ميذ, تصورا لعناصر الموقف التعليمي

. الخبرات التعليمية التعلمية المرسومةإكسابھمو

 عل@ى كيفي@ة تق@ديم يؤدي مھنة التدريس بشكل صحيح حيث يتع@رف الم@درس بف@ضلھاأن-

و ,التعليمي@ةطرح ا*س@ئلةو, وشرح المادة التعليمية, تعلم الخبرات السابقة للماستثمارالدرس

باو,للممارس@@ة الف@@رص التربوي@@ةتھيئ@@ةو  بعمليت@@ي التعزي@@ز القي@@امو, لتغذي@@ة الراجع@@ةالتزوي@@د

و . غيرھاوالتقويم

التوضح- و كيفية تحليله إلى عناصر المعرفية الت@ي يتك@ون منھ@ا أنماط المحتوى التعليمي

ووتنظيمھا تجميعھا وتركيبھا بغية  الذي وضعت التعليميبشكل يحقق الھدف في كل متكامل

الت@ي بن@اء عليھ@اوالتعليم@يوك@ذلك النم@اذج المختلف@ة المتبع@ة ف@ي تنظ@يم المحت@وى. من أجل@ه

يفيھ@ايمكن لTستاذ أن يتدرج بشرح المادة الدراسية ويتسل@سل   وخ@صائص الف@رد تف@ق ب@شكل

و . ا<جتماعية والنفسية وغيرھاالمتعلم العقلية

 على اختيار الطرائق التعليمية التي تناسب ت-ميذه وظروفھم التعليمي@ة، المدرستساعد�

. يلجأ إليھاالتعليم ومتى تفريد له إمكانيات كما تقدم الطريقة أو تلك، يستخدم ھذهومتى

وتحلي@@ل المحت@@وى التعليم@@ي للم@@ادة, اف ال@@سلوكية وكيفي@@ة ص@@ياغتھا لTھ@@دت@@صوراتق@@دم�

, ثم@@ة اختي@@ار الطرائ@@ق التعليمي@@ة المناس@@بةنوم@@, وف@@ق ا*ھ@@دافتنظ@@يم أجزائ@@هو, الدراس@@ية

القي@@ام بعملي@@ة التق@@ويم بال@@شكلو, الم@@ستويات العقلي@@ة المختلف@@ة ذات التعليمي@@ة ا*س@@ئلة وط@@رح

. الصحيح
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:التعليمية اھتمامات

 سواء فيما يتعلق بالبحث أو الممارسة التربية التعليمية بوصفھا مجا< من مجا<ت تھتم

من/ التطبيقية بمكونات العملية التعليمية :حيثالتعلمية

,ث فھ@@م ط@@رق تنظ@@يم التعل@@يمم@@ن حي@@ تھ@@تم التعليمي@@ة بت@@صميم التعل@@يم:التعل@@يم ت@@صميم-1

,التعليمي@@@ةع@@@ن طري@@@ق وص@@@ف أف@@@ضل الطرائ@@@ق, اس@@@تمراريتھاو, وتطويرھ@@@ا, تح@@@سينھاو

وتطويرھ@@او ,ع المحت@@وى التعليم@@ي م@@ن مف@@اھيمخ@@رائط مقنن@@ة ت@@صلح لكاف@@ة أن@@وا ف@@ي أش@@كال

ومبادئو .حقائق وإجراءات

 تطويرتمكن من فھم طرائق التعليم من حيث أنھا التعليمية بتطوير تھتم:التعليم تطوير-2

أو, اس@تمرارھاو, وتنميتھ@ا, وتحسينھا, التعليم  الت@ي الخريط@ةع@ن طري@ق ا<س@تعانة بال@شكل

 للبرنامجواستخدامھا في تحضير ا*دوات والمواد وا*جھزة ال-زمة, يرسمھا مصمم التعليم

.و بناءه

ت فھ@@م تھ@@تم بتطبي@@ق التعل@@يم م@@ن حي@@ث:التعل@@يم تطبي@@ق-3 , نفي@@ذ المن@@اھج الدراس@@يةطرائ@@ق

 التوظي@@ف الفعل@@ي للخط@@ة طري@@قع@@ن, واس@@تمراريتھا, تح@@سين ھ@@ذه الطرائ@@ق وتطويرھ@@او

ووعن طريق, التعليمية المرسومة . للبرنامج التعليميالتعليميةالوسائل استخدام ا*دوات

,تح@@@سينھا, تھ@@@تم ب@@@إدارة التعل@@@يم م@@@ن حي@@@ث فھ@@@م طرائ@@@ق إدارة التعل@@@يم:التعل@@@يم إدارة-4

وعن, استمراريتھا < يتحقق إ< م@ن خ@-ل, تعديلهطريق ضبط سير المنھاج التعليمي وھذا

والفعليالتطبيق  يظ للمنھاج التعليمي وما .ما يكشفه من نقصھره من عيوب

, تقويمھ@او, حي@ث فھ@م طرائ@ق تقي@يم التعل@يم تھتم بتقييم وتقويم التعليم م@ن:التعليم تقويم-5

ع@@ن طري@@ق دراس@@ة م@@دى فعالي@@ة المنھ@@اج التعليم@@ي, واس@@تمراريتھاتطويرھ@@او, تح@@سينھاو

والمستخدم .نجاحه في تحقيق ا*ھداف التعليمية المنشودة وجودته
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:التعلمو نظريات التعليمية 

من) علم التعليم( أن التعليمية رغم وعلمتنبثق و تعتم@د علي@ه التعلم  إ< أن@ه, نظرياته

ويوجد فرق جوھري بين التع بما يقوم به المدرس داخل فالتعليمية تھتم. التعلمنظرياتليمية

و , تظھ@ره الدراس@ات ف@ي ھ@ذا المج@التط@وير مھمت@ه وف@ق م@اوأدائهتھدف إلى تحسين القسم

أو أي@ة مؤس@سة تعليمي@ة, أو الجامع@ة, العملي@ة ف@ي المدرس@ةالممارسةكنتيجة لما تسفر عنهو

ال. وسلبياتأخرى من إيجابيات  ل@ه مت@ى ي@ستخدم علم الذي يزود ا*ستاذ بإرشادات تب@ينإنھا

وھي تبح@ث دوم@ا ع@ن ... ولتحقيق أي أھداف تعليمية, في أي الظروفوأخرىطريقة دون 

اف التعليمي@ة ف@ي أق@صر وق@ت التعليمية التي من ش@أنھا أن تحق@ق ا*ھ@دالطرائقإيجاد أفضل 

و و نظريات التعلم بسلوك المتعتھتم بينما, تكلفةوجھد ما يطرأ عليه م@ن تغي@رات إيجابي@ة لم

لكد<لةدائمة نسبيا  به من د<<ت التعلم نتيجة استجابته ت@سعىو, لمثيرات التعليمية المحيطة

 ھذا السلوك والعوامل المساعدة على تطويره وفق ما تظھره ا*بحاث العملية في تحسينإلى 

االمخب@@ر و والدراس@@ات وم@@ن نظري@@ات ال@@تعلم. لوم@@اتمعلتجريبي@@ة عل@@ى اJن@@سان م@@ن حق@@ائق

. وغيرھا من النظريات, وتولمان, وھل, وسنكر, وثورندايك, بافلوفنظرية

 العملي@@ة التعليمي@@ة عل@@ى أح@@سن وج@@ه وأكمل@@ه <ب@@د أن يك@@ون الم@@درس ملم@@ا ت@@سير ولك@@ي

التعليمي@@ة وم@@ا توص@@لت إلي@@ه أبحاثھ@@ا م@@ن ناحي@@ةو, نظريات@@ه م@@ن ناحي@@ةوال@@تعلمةب@@سيكولوجي

 يكون مدركا للع-قة التي تجمع بينھما حيث أن ھذه الع-قة توصف بأنھا ع-ق@ةأنو, أخرى

.< غنى Jحداھما عن ا*خرىو, متبادلةقوية

 البيداغوجية/ التعليمية

 لفوج من ا*فراد في وس@ط بالنسبةتھدف التعليمية إلى تطوير ع-قات الفرد بالموضوع*

ع فإنھاالبيداغوجيةمدرسي، أما  وتناسق الع-قات من أجل توفير الظروف انسجاملى تركز

.الحسنة Jنجاح تعلمات جميع ا*فراد
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وتع@@ديلھا عل@ى تحقيقھ@@ا ومراقبتھ@ا الم@ساعدةتھ@تم التعليمي@ة بتخط@@يط ا*ھ@داف والوس@@ائل * 

 م@@ن أج@@ل التعليمي@@ةأم@@ا البيداغوجي@@ة فإنھ@@ا توظ@@ف معطي@@ات. لف@@وج م@@ن المتعلم@@ينبالن@@سبة

 الوض@عيات ت@شغيلم@ن خ@-ل) المتعلم@ين(ت جي@دة عن@د جمي@ع ا*ف@راد الوصول إلى تعلم@ا

 المعطي@ات التطبيقي@ة ا<عتب@ارالبيداغوجية الجديدة الممكنة، وفي المقابل تأخذ التعليمية بع@ين

.للحاجاتللبيداغوجية من أجل إعداد التخطيط الذي يستجيب أكثر

 الفعل التعليميومكونات التعليمية

 عناص@@ره وتت@@شابك متف@@اع- تت@@صللعملي@@ة التعليمي@@ة ت@@شكل نظام@@ا معرفي@@ااكان@@ت إذا

 التعليمي@ة التعلمي@ة بم@ساعدة ا*ھ@دافاتصا< جدليا لخدمة غ@رض م@شترك يتمث@ل ف@ي تح@ول

أو, أو مھ@ارات نف@س حركي@ة, جديدةمعلوماتالمدرس إلى نتائج ملموسة ملحوظة قد تكون

 لم@@ا يق@@وم ب@@ه الم@@درس داخ@@ل الق@@سم م@@ن نتيج@@ةك ذل@@و, أو اتجاھ@@ات إيجابي@@ة, ات تقني@@ةمھ@@ار

تق@ويم، ف@إن التعليمي@ة ف@ي مع@رضو, راجع@ةتغذي@ةو, وتعزي@ز, ات ونشاطات وتدريبإجراء

 سياق تدريس مادة معينة تج@د نف@سھا م@شدودة إل@ىفيبحثھا عن ا*جوبة لTسئلة المطروحة 

 وعليه فمج@ال ن@شاط والتعلم، في سيرورة عملية التعليم المتفاعلةعناصر ھذا الفعل التعليمي

 ويمكن توضيح ھذه العناصر أي مكونات العملية النظام، المكونة لھذا العناصرالتعليمية ھي

.النموذج من خ-ل ھذا التعليمية

تحت@وي ك@ل منھ@ا عل@ى ع@دد م@ن العوام@ل، ھذا النم@وذج م@ن ث@-ث مراح@ل متتابع@ةيتكون

:وھي, والعمليات

 م@ا بك@ل الت@دريسًمع@ا تكون التي والمؤثرات المتغيرات مجمل وھي:التدريس مدخDت*

:وھي ونتاج عملياتمنبه يتصف

 مع@@ارف، أھ@@داف،( م@@ن مكون@@ات ب@@هالم@@نھج وم@@ا ي@@صف, اJداري@@ون, الت-مي@@ذ, المعل@@م-

الم@@واد, البيئ@@ة ا<جتماعي@@ة العام@@ةالمدرس@@ية،البيئ@@ة, البيئ@@ة ال@@صفية) أن@@شطة تربوي@@ة وتقي@@يم

و ,الخدمات المساعدة للتدريسوالوسائل



تعليمية اللغة العربية وآدبھا المعھد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 60

 ف@@@ي العملي@@@ات التح@@@ضيرية والعملي@@@ات الت@@@دريس ت@@@تلخص عملي@@@ات:الت���دريس عملي���ات*

. التنفيذية

 والتخط@@يط التح@@ضيرية ھ@@ي المھ@@ام التمھيدي@@ة للت@@دريس الت@@ي ي@@تم فيھ@@ا اJع@@داد فالعملي@@ات

 التدري@@سية ي@@ةالعملوالتع@@رف عل@@ى طبيع@@ة, وا<ختي@@ار ال@@دقيق للم@@واد واJج@@راءات التعليمي@@ة

:التاليةوتسلسل مجرياتھا التربوية والنفسية المختلفة وتتمثل في المھام

 صياغة ا*ھداف السلوكية للتدريس-

 تقييم قبل التدريس-

. مبدئية لعملية التدريس المقبلةخطة اقتراح الغالبفي حيث يتم التدريس، تخطيط عملية-

:يليتتولى تحديد ما

.الت-ميذية التي سيتعلمھا المعلومات المنھج.

 بھا ا*ستاذ لتوجيه وإنتاج المھارات الجديدة لدى الت-ميذ وتتمثل يقومأنشطة التعليم التي.

. التعليمووسائلعادة في طرائق

 والواجب@@اتأن@@شطة ال@@تعلم وھ@@ي أن@@شطة المناق@@شة ال@@صفية والتم@@ارين النظري@@ة والعملي@@ة.

.المنزلية والمشاريع وغيرھا

 لغ@رض أنفسھمراءات التحفيز وھي ا*نشطة التي سيقوم بھا ا*ستاذ أو أفراد الت-ميذإج.

.ترغيب اQخرين في التعلم وتشويقھم ل[قبال عليه

.إجراءات تعديل السلوك الصفي والمحافظة على نظام الفصل.

 ناس@بةمأي تھيئة الغرفة الدراسية وإعدادھا ب@صيغ مادي@ة: تحضير وضبط البيئة الصفية-

.مشجعة للتعلم والتعليم

حيث, فإنھا تأتي بعد إنجاز ا*ستاذ لعملية تخطيط وتحضير التدريسالتنفيذية العمليات أما

والج@دير بال@ذكر ھن@ا أن@ه. لتنفيذ ھذه الخطة من خ-ل ما يسمى بعملية الت@دريسالوقتيحين 

 عليھ@ا والمع@ارف الت@ي ت@نص والق@دراتالمھ@ارات ھذه المرحلة يتم للتلميذ مبدئيا تعل@م خ-ل

ي@@ستعمل ا*س@@تاذ ف@@ي ھ@@ذه. ا*ھ@@داف ال@@سلوكية للت@@دريس ب@@شكل خ@@اص والم@@نھج بوج@@ه ع@@ام
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 معظ@@م المعلوم@@ات والمب@@ادئ والوس@@ائل الت@@ي اقترحھ@@ا ف@@ي مرحل@@ة التح@@ضير ل@@تعلم المرحل@@ة

ج@ة الفصل كلما دعت الحانظام والمحافظة على الصفية المشاكلكما يقوم بمعالجة, الت-ميذ

:تبدو أمثلة ھامة لعمليات التنفيذ كالتالي. لذلك

ً تحفيز الت-ميذ وتھيئتھم نفسيا وإدراكيا للتعلم- ً.

 والتعليم استعمال أنشطة التعلم-

. ا*نشطة اJضافية المناسبةاستعمال-

. الت-ميذ وضبطھمتوجيه-

. الفصلإدارة-

 ومكتب@ة وقاع@ات خاص@ة وأدوات الخدمات المساعدة من وقت وجداول وعاملينتوظيف-

. وموادوآ<ت

. تعلم الت-ميذ أثناء التدريس وعند انتھائهتقييم-

:نتاج أو مخرجات التدريس*

 وحركي@ة كل تدريس بطبيعة الحال إلى إحداث تغي@رات إدراكي@ة وعاطفي@ة واجتماعي@ة يھدف

 في الغالبھولف أشكاله يطلق على مثل التغيرات عادة بالتعلم، والتعلم بمخت. لدى المتعلمين

 نظ@ام إن@ساني ك@أيوم@ا دام الت@دريس نظام@ا تربوي@ا يتك@ون. نواتج عملية تدريس من نوع ما

 وت@أثيرات ن@واتجف@إن ال@تعلم وم@ا ي@صحبه م@ن, اجتماعي من م@دخ-ت وعملي@ات ومخرج@ات

 ف@@ي مجملھ@@ا ھ@@يجانبي@@ة عل@@ى ا*س@@اتذة والمتعلم@@ين وبيئ@@تھم المدرس@@ية والمجتم@@ع المحل@@ي

.رجات للتدريسمخ

 ومستمرة بتقييم مدى تقدم الت-ميذ والتعرف عل@ى تلقائية أن ا*ستاذ يقوم بصورة ورغم

أن, وتوجي@ه تدري@سه عل@ى ھ@ذا ا*س@اس, أثناء ال@تعلمتواجھھمالصعوبات والمشاكل التي إ<

عن@د اختت@امأو, التدريس يأتي بعد انتھاء المرحلة التنفيذي@ة للتعل@يملمخرجاتالتقييم الرسمي 

.أو في نھاية الفصل أو السنة الدراسية, وحدة دراسيةأوموضوع 



تعليمية اللغة العربية وآدبھا المعھد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 62

:التعليمي يلي توضيح لنظرة التعليمية إلى أھم مكونات الفعل وفيما 

 الحديث@@ة أن تك@@ون عمليت@@ا التعل@@يم وال@@تعلم ظ@@اھرة التعليمي@@ة ت@@رفض: وا+ھ��داف التعليمي��ة

الوإلىعفوية موكولة إلى الصدفة حياة المتنوعة، وتسعى التعليمية من خ@-ل تحدي@د تجارب

 إكساب الممارسين للفعل البيداغوجي قدرة أكبر على التحكم ف@ي إلىا*ھداف وضبطھا بدقة 

.أعمالھم

إذا ك@ان دور الم@تعلم ف@ي التعل@يم التقلي@دي يقت@صر عل@ى القي@ام بعمليت@ي: والم�تعلمالتعليمية

ف@إن, ث@م رد ھ@ذه المعرف@ة مت@ى تطل@ب من@ه, اھزة المعرف@ة واس@تھ-ك المق@ررات الج@اكتساب

 فع@الإذ يتغي@ر دوره م@ن م@ستھلك إل@ى من@تج وم@ساھم, ليس كذلك في التعليمية الحديثةا*مر

, تع@ودوإلي@ه من@ه تنطل@ق,التعليمي@ةونشط عل@ى اعتب@ار أن@ه ب@ؤرة ا<ھتم@ام وج@وھرة العملي@ة

< يمك@@ن ف@@ي التعليمي@@ة الحديث@@ة تحدي@@د ا*ھ@@داف وض@@  واختي@@ار التعليم@@يبط المحت@@وى بحي@@ث

ا .واحتياجاتھم إ< بعد تحديد جمھور المتعلمين لمساعدةالطريقة وانتقاء الوسيلة

 إ< الحديثة< يتم تحديد المضامين والمحتويات في التعليمية: التدريس ومحتوى التعليمية

الخارجي@ة ت@رتبط فالمع@ايير منھا، داخلية تستمد المادة وأخرىبناء على معايير خارجية عن

وتتمث@ل ھ@ذه, با*ھداف التي يسعى إل@ى تحقيقھ@ا ف@ي تعلم@هو,المتعلم فيهبالمحيط الذي يتعلم 

 ف@@ي ا*ھ@@داف وم@@ستوى المق@@رر والوق@@ت المخ@@صص للت@@دريس ونوعي@@ة النظ@@رالمع@@ايير ف@@ي 

< بخ@@صائص المع@@ايير م@@اأممت@@د، مكث@@ف أو الت@@دريس،  الداخلي@@ة فإنھ@@ا تت@@صل بالم@@ادة ذاتھ@@ا

.علمينالمت

 ف@@ي التعليمي@@ة عل@@ى أن ا<نتق@@اء الموض@@وعي الخب@@راءيؤك@@د: وطريق��ة الت��دريسالتعليمي��ة

< ي@ضمن تعليم@ا جي@دا لتل@ك الم@ادة، فا<نتق@اء كماوالجيد لمحتوى التدريس ومضامينه  وكيف@ا

< بد وأف@ضل. ولكنھا تبقى ب- معنى إذا لم تدعم بالطريقة الناجعةمنھا،العلمي خطوة مھمة

 ھو بصياغته الشخصية يستخلصھا التي على المدرس ھي الطريقة التعليميةيقة تقترحھا طر

أن. واختياره ومراجعته لھا < يستطيع  تعليما فعا< وأن يخت@ار اختي@ارا يعلمومن المؤكد أنه

. ناجعا دون فھم ا*وضاع النظرية المتنوعة
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يدي مرادفا ل-متحانات، يأتي في نھاي@ة كان التقويم في ظل التعليم التقل: والتقويمالتعليمية

صفالمرحلة  لكن. التعليمية ويبنى عليه توزيع المتعلمين إلى شعب، أو نقلھم من صف إلى

>  ف@ي نھاي@ة ي@أتيالتقويم في التعليمية الحديثة ق@د تغي@ر مفھوم@ه ومع@اييره وأدوات@ه، ف@التقويم

أي قبل( وتتابعهمعهداغوجي وتستمر المرحلة التعليمية فحسب بل ھو عملية تسبق الفعل البي

، المخت@صينوھذا الن@وع م@ن التق@ويم ي@سمى عن@د ). التكوين وأثناءه وبعده  ب@التقويم التك@ويني

منأووھو أرقى أنواع التقويم، ينجز بعد كل وحدة أو محور  مقطع صغير من التعليم للتأكد

ھو وس@يلة للت@شخيص والع@-ج فقط، بل المتعلمسيرورة عملية التعليم والتعلم، وھو< يخص

. والطرائق والوسائل والتقويموالمحتوياتالمستمر يھتم بالمتعلم وا*ھداف 

: تعليمية اللغة العربية وآدابھاخصوصيات

متعليمية  ف@ي عنھ@اع تعليمية المواد ا*خ@رى ف@ي جوان@ب وتختل@ف اللغة العربية تلتقي

 واھ@م م@ا يمي@ز أخ@رى، التعل@يم م@ن جھ@ة جھ@ة وأداةجوانب كثيرة لكون اللغة م@ادة تعل@م م@ن

. من التعليمياتغيرھاتعليمية اللغة العربية عن

 يتسع لع@دد م@ن المج@ا<ت وي@رتبطبل< تتقيد بمجال معرفي ضيق ومحدود اللغة كون-1

 أحيان@ا كثي@رة، وح@ين نرك@ز وبموض@وعاتھاوعة من الموضوعات حينا، وتستقل بذاتھا بمجم

 معرفي@ة واس@عة نظ@را لت@شعب ع@الم ع@والمعلى تناول موضوعاتھا الخاصة بھا ن@سعى لبن@اء

ل  التربوية أثناء تعليمھا تجعل المتعلم الع-قات تقتضي ضبطلكذاللغة وتنوع مجا<ته، وھي

و  اJرسال واJنتاج كما ھو الحال في نشاطات وضعيةا<ستھ-ك إلى يتجاوز وضعية التلقي

 تل@ك الن@شاطات الت@ي ي@صبح فيھ@ا الم@تعلم محل@- العروض،التعبير وتحليل النصوص وتقديم

 خ@-ل ھ@ذه الن@شاطات التع@رض لحق@ائق ومع@ارف لھ@ا م@ننإذ يمك@ومركبا ومرس- ومنتجا

ل العل@@وم والت@@اريخ وال@@دين وا*خ@@-ق مث@@اللغ@@ةع-ق@@ة بمج@@ا<ت أخ@@رى لي@@ست ھ@@ي مج@@ا<ت

.والفلسفة
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 والق@ضايا ل@يس طرح@ا المف@اھيمـ إن ما تطرحه تعليمية اللغة العربية عن@دنا تتن@اول بع@ض2

< يقبل التأويل أو وضع تصور  التي تعالجھا م@ادة اللغ@ة تبق@ى فالمحتويات آخر،نھائيا مغلقا

ددة ومتنوع@@ة تج@@اه أي ق@@ضية يطرحھ@@ا متع@@اQراءمح@@دودة ف@@ي كث@@ي م@@ن ا*حي@@ان ل@@ذلك نج@@د

 في ھذه المحتويات التي تط@رح أمام@ه ن@صيب للمتعلم ومن ھنا يكون معين،الكاتب في نص 

، ويظھرهتواجتھادا حكم بشأنھا حسب قدراته وإصدارخصيصھا وتلوينھا وإثرائھا كبير في

م@المق@ا<تذلك في تحليل النصوص وتحرير ن ا*فك@ار وتق@ديم الع@روض الت@ي تحم@ل ع@ددا

.المتميزة

ـ ي@رتبط بجمل@ة م@ن الخ@صوصيات البيداغوجي@ة الت@ي تعليم كان فإذا ـ كما رأين@ا  العربية

 الرس@@مي م@@ن أنم@@اط التعل@@يم ا*خ@@رى ف@@إن الغاي@@ات الت@@ي يرس@@مھا المنھ@@اج غي@@رهتمي@@زه ع@@ن

 تراعيھ@@ا الت@@ي خ-لھ@@ا الم@@ضمون التعليم@@ي ت@@شكل المنطلق@@ات م@@ن الت@@ي يط@@رح والت@@صورات

 ش@أنه أن ي@سھم م@نالتعليمية في ضبط المخطط التعليمي وانتقاء الوسائل وا*ساليب وكل م@ا

 ومتطلبات النھوض المھنةفي إنجاح مھنة التعليم ومساعدة المدرس على اJلمام بقضايا ھذه

.بھا

 حكمھ@م، كبيرا من ھذه المھمة يقع على عاتق المدرس@ين وم@ن ف@ي جزء المعلوم أن ومن

 ك@ل الف@رص للتك@وين الم@ستمر ال@ذي يج@دد خب@راتھم ويعم@ق مع@ارفھم لھ@متم أن توفر لذا يتح

 والمستجدات العلمية والمقاربات المنھجي@ة الت@ي ت@شرح لھ@م أساس@يات البيداغوجيةبا*ساليب

،شاطن@ الجھد التعليمي وتضبط الم@ستوى ال@ذي يج@ب الوص@ول إلي@ه ف@ي ك@ل ومقوماتالتعلم

فكلوإتقان .ي ذلك مھارة التذوق ا*دبي مھارة بما

 الذي طرح@ه منھ@اج تعل@يم اللغ@ة العربي@ة وآدابھ@ا ف@ي المرحل@ة التصور نستعرض وحين

:ين كبيرينمقسيتضمنالثانوية نجده

. اللغة العربية وفروعھا وا*نشطة الداعمة لھابتعليمقسما يتعلق/ا

. بتدريس ا*دب والنصوصيتعلققسما/ب

ھيولكن أن ما ؟اللغةعتمد في تعليمت ا<ستراتيجية التي ينبغي  العربية وآدابھا
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؟التدريس مقوماتھي وما-  الفعال لعلوم اللغة

 ال@@ذي تقدم@@ه المن@@اھج لي@@سير عل@@ى ھدي@@ه المدرس@@ون ف@@ي تنظ@@يم النظ@@امي ھ@@و الت@@صور وم@@ا-

 التدريس؟ومخططاتا*نشطة اللغوية

من-  ووظائفھا وعن اللغوية تصور عن طبيعة ا*نشطة وما ھي حقيقة ما يملكه المدرسون

 تعليمية كل نشاط؟

 يج@ب أن يح@صل ب@ين المعل@م والم@تعلم وب@ين ال@ذيھي الخصائص العامة لنظام التفاعلما-

 العلمية أثناء إنجاز الدروس بدء من اJعداد وص@و< المادةالمتعلمين فيما بينھم وبينھم وبين

؟  إلى التقويم

وھذه . أن يجد القارئ وا*ستاذ اJجابة عنھا في حيينھانأملغيرھا أسئلة

 س@يأتي، التي مھدنا بھا Jثارة جوانب الموضوع وتھيئة الق@ارئ لم@ا التساؤ<ت ھذه وبعد

ـ تعل@يم الف@روع عليھ@ابعد ھذا نشرع في تناول المرتكزات الت@ي تق@وم  تعليمي@ة اللغ@ة العربي@ة

 بتعليمي@ة دراس@ة الن@صوص ودراس@ة ا*دب *ن ولنب@دأـ اللغوي@ة ودراس@ة الن@صوص ا*دبي@ة

 الملك@ة وتوس@ع ا*ف@ق الفك@ري والمعرف@ي وترب@ي وترب@يدب@ي تنم@ي ال@ذوق معالجة ال@نص ا*

.الوجدان وتصنع الوعي اللغوي
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 ا+دبيالنصتعليمية: الخامسةالوحدة
 توطئة

ل@@ك م@@ن خ@@-ل الحج@@م ال@@ساعيذن، ويتب@@ي ال@@نص ا*دب@@ي ف@@ي مقدم@@ة ا*ن@@شطةالمنھ@@اج وض@@ع

 ك@@ل الوح@@دات التعليمي@@ة المق@@ررة، وم@@ن خ@@-ل اعتم@@اده ف@@ي ك@@ل العملي@@ات ض@@منالمق@@رر ل@@ه 

 وغير الرسمية، مما يعن@ي أن@ه ن@شاط أساس@ي ف@ي تك@وين الم@تعلم المعرف@ي الرسميةالتقويمية

< يد من مراعاتھا لكي. والمھاريوالوجداني  تتحقق ويعني أيضا أن ھناك متطلبات أساسية

:ا*ھداف المتوخاة من تدريس ا*دب والنصوص وھذه المتطلبات ھي

 البناء المنھجي لTدب والنصوص مراعاة-

 ا*دبية م-حظة طبيعة النصوص-

 طريقة تنفيذ ھذا النشاط تنويع-

Hدب والنصوص المنھجيالبناء: أوIل 

في النصوص بناء يقوم ف@ق الفن@ون وا*غ@راض، حي@ثوھيكلتھا المنھاج على أساس ا*دبية

 ف@ي ال@شعرحأو الم@د ف@ي النث@ر كالخطب@ةتدرج مجموعة من النصوص ا*دبية في ف@ن مع@ين 

 بعد ذلك بدراسة تاريخي@ة تب@ين حقيق@ة لتتوجتنتمي إلى بيئات متنوعة وعصور أدبية مختلفة

 ع@ن تميزھ@ا الت@ي من@ذ ظھورھ@ا والخ@صائص عرفتھ@اھذه الظاھرة ا*دبية والتطورات الت@ي

ّ كانت ھذه المنھجية مناسبة في تمك@ين الم@تعلم م@ن تمث@ل الق@يما، وإذ ا*خرىا*دبيةالظواھر

ن، ف@إ ح@دثت بينھ@االتي التحو<ت التي عرفتھا والتفاع-تةوالحديثة، ومعرف القديمة ا*دبية

 ل@Tدب م@شوه تصورمن عنه ينجر وما ووجدانه المتعلم بينھا في فكر التداخلھناك مخاطر

 كمث@@ل ت@@صور انت@@ساب ن@@ص ج@@اھلي إل@@ى الع@@صر الح@@ديث أو ن@@ص ح@@ديث إل@@ى ن@@صوصه،و

 إلى غيرھما من العصور، مما يحتم على ا*ساتذة ا<نتباه إلى ھ@ذا ا*م@رأوالعصر الجاھلي

:ومنھا تعين على إزالة ھذه الخطر طرائقواستخدام

. التركيز في تقديم النص ا*دبي على وضعه في بيئته وعصره-

.Jشارة أثناء التحليل إلى بيئة النص وعصرها-
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. والنھائيةمنھا إدخال ظروف النص وعصره ضمن ا*سئلة التقويمية المرحلية-

 النصوص المقررة بما يجعل كل نص في عصره، وجعل ھذه العملية ضمن برنامج ھيكلة-

ت الحاج@ة إل@ى يدون في دفاتر المتعلمين ليتمكنوا من الرجوع إليھا كلم@ا دع@الذيالنصوص

.ذلك

 في دراسة الفن وتطوره وخصائصه على ا<ست@شھاد م@ن الن@صوص الت@ي درس@ت التركيز-

. بالعصر الذي قيلت فيهالشواھدوربط

 طبيعة النصوص ا+دبيةمDحظة:ثانيا

 على تكريس نمطية واحدة في تناول النصوص ا*دبي@ة تتمث@ل ف@ي المدرسي الكتاب دأب

 وعواطفه ونقد أفكاره تحديد وذكر مناسبته وعرضه عن طريق بصاحبهتعريف له بال التقديم

. أحكام وقيممن أسلوبه وإنھائه بذكر ما تضمنه

 فھ@و، ش@كلي للم@تعلمتك@وين الطريقة المكرسة في الكتاب والمعتمدة في التنفيذ ن@تج عنھ@ا ھذه

كاالمف@@اھيميحف@@ظ أنماط@@ا م@@ن ن@@ت طبيعت@@ه دون وا*حك@@ام يطلقھ@@ا عل@@ى ك@@ل ن@@ص أدب@@ي مھم@@ا

ا، وك@شفھ دون أخ@رىعناص@ر النص في إطاره الحقيقي والتركي@ز عل@ى لوضعإعمال الفكر 

 وت@ذوق مناس@ب للظ@واھر الفني@ة والمعنوي@ة لل@نص وتج@اوب م@ع لھاكشفا يدل على فھم دقيق

التن@اول، وف@تح دعا المنھاج إلى تنويع طرائ@ق لقد يكشف عن شخصيته ومواقفه بنيته تجاوبا

 عل@ى م@ستجدات واJط@-ع م@ن التجرب@ة انط-ق@اجتھ@اد ف@ي اختي@ار الطريق@ة المجدي@ةا<باب

 ت@دريس ال@نص ا*دب@ي التجرب@ة القائم@ة عل@ى ف@ي ولعل من التج@ارب المفي@دة التربوي،العمل

عنأن أي للنص،فكرة نسبية العناصر المكونة  لكل نص عناصر تختلف في نوعھا وعددھا

 أس@اس ن@سبية تصور بناء تدريس ا*دب على يمكنه الفكرة العناصر ا*خرى وبناء على ھذ

 فالعاطف@ة م@ث- والفن@ون، أساس ا*ن@واع وليس علىكل عنصر من عناصر النص المدروس

 والجوان@ب الفني@ة أو الفكري@ة ق@د أخ@رى، بعض ا*نواع بدرجة أق@وى م@ن أن@واعفيقد تظھر

النسبي يبرز تحديد ا*ھ@داف لك@ل وبناء على ھذا التفاوت أخرى، في أنواع دون أبرزتكون
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وعلى ضوء ھذه الفكرة يمكن تقسيم النصوص ا*دبية إلى. المناسبة لمعالجتهوالطريقةنص 

: أنواعث-ثة

 الق@@صيدة ھ@@ي الت@@ي ت@@شكل المعن@@ى ف@@ي العواط@@ف وا*حاس@@يسإن:الن��صوص ال��شعرية-أ

بإلىالشعري ولھذا وجب أن يتجه تدريس النصوص الشعرية من الكشف عما ين العواطف

 أخ@رى والتف@سير ال@دقيق ش@عريةت-حم وتجانس أو تعارض وتناقض أو تقاطع م@ع ن@صوص 

 ا*فكار وا*ساليب ف@- تق@دم أما فيه،لمدى ارتباطھا بشخصية الشاعر والمحيط الذي ظھرت

 وس@ائط ت@ساعد ال@شاعر عل@ى رس@م عوالم@ه النف@سية وتجليات@ه العاطفي@ة، فإع@داد باعتبارھاإ<

أناذا*ست  الوج@داني فيھ@ا س@واء ك@ان ا*ع@داد يھتم بالجانب لتقديم قصيدة شعرية تتطلب منه

 ذل@@ك أن المنھجي@@ة المطبق@@ة حالي@@ا تن@@شئ ظھ@@ورا خافت@@ا، أو النق@@دمأو التق@@سيمتعلق@@ا بال@@شرح

 في مرحل@ة النق@د والدراس@ة فتعط@ى أما مرحلتي التمھيد والشرحفيللعواطف، ف- تكاد تبين

. أما العاطفة فتقدم بمنھجية تجعلھا عنصرا تابعا لTفكارارلTفكا*ھمية

 مجموعة من الفنون النثرية مثل الوصايا الفكري تحت النص تندرج:النصوص الفكرية-ب

 الن@صوص ت@شترك ف@ي تركيزھ@ا عل@ى الحق@ائق ھ@ذهوالخطب والرس@ائل والمق@ا<ت، وجمي@ع

ة كالتعليل وا<ستشھاد وض@رب ا*مثل@ة الفكريا*دواتوالمفاھيم، وعرض القضايا باستخدام

 في دراستھا على التعرف على الظاھرة الفكري@ة وم@ا الجھدالواقعية، مما يقتضي أن ينصب

أم@ا العواط@ف وا*س@اليب الم@ستعملة فإنھ@ا ت@درس. فكريةأدواتاعتمده الكاتب أو القائل من

امث@@لباعتبارھ@@ا عناص@@ر م@@ساعدة  لموض@@وعي أو إض@@فاء د<لتھ@@ا عل@@ى التل@@وين ال@@ذاتي أو

. لھا أو حداثة ا*فكار وقدمھاالمنشئالوضوح أو الغموض على مواقف 

 عل@@@ى ا*ح@@@داث تركيزھم@@@ا ب@@@ين ھ@@@ذين الفن@@@ين يجم@@@ع: ال���نص القص���صي والم���سرحي-ج

 م@ن ا*ح@داثوالشخصيات مم@ا ي@ستوجب أن تن@صب دراس@تھما عل@ى ھ@ذين الج@انبين فتحل@ل

 والمعق@د منھ@@ا وق@درة الكات@@ب عل@@ى الب@@سيطميي@@ز ب@ين جان@ب نموھ@@ا وا<ن@سجام فيم@@ا بينھ@ا والت

 بالتمييز بينھا ومعرف@ة م@شك-تھا الشخصيات والتشويق وإخفاء الحل النھائي وتدرس اJثارة
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 الت@صادم وال@صراع أم@اةأو ع-ق@ واJس@ناد ال@دعمومواقفھا والع-ق@ات الت@ي تربطھ@ا كع-ق@ة 

يھ@ا ين@صب عل@ى إب@راز م@دى ا<ن@سجامففالبح@ثالعواطف وا*فكار وا*ساليب فھي وس@ائط

).ا*حداث والشخصيات( والمسرحية،بينھا وبين العنصرين ا*ساسين في القصة 

 منھجي@@ة ن@@سبية العناص@@ر الم@@شكلة لل@@نص ا*دب@@ي ق@@د تك@@ون أداة وف@@ق ت@@دريس الن@@صوص إن

 اJعداد يقدم بھا في الوقت الحالي، فھو يعين ا*ستاذ في مرحلةالتيلتجاوز نمطية الطريقة

 العناص@ر الم@شكلة لل@نص،ة، ونوعي@ الت@ي يج@ب التركي@ز عليھ@اا*ھدافبتوجيھه إلى طبيعة

 في مرحلة التنفيذ عن طريق التعمق في تن@اوله، ويعين ھو ثانويوماوتحديد ما ھو أساسي

 ا*دبي بدل اJلمام بكثير م@ن الظ@واھر النقدي@ة ب@شكل س@طحي كم@ا للنصالمكونات ا*ساسية

. المتبع في تدريس النصوص ا*دبية في الوقت الحاضرا*سلوبال في ھو الح

 ا*دبي ويمكن تجربة النص منھج مقترح على ا*ساتذة قصد تطوير كفاءتھم في تدريس ھذا

 ا*بح@اث التربوي@ة م@ن تف@رزه عل@ى م@ا واJط@-عنماذج أخرى يھتدون إليھا بحكم الممارسة

.يةمناھج وطرائق في تحليل النصوص ا*دب

 واقع تدريس النصوص ا+دبية- ثالثا

 الثانوية يخضع إلى طريقة تكرس النمطية المرحلة في والنصوص تدريس ا*دبلما يزا

 ومت@@شابھة ك@@ذلك ف@@ي أھمي@@ة ك@@ل عن@@صر م@@ن مكوناتھ@@ا،الت@@ي تجع@@ل الن@@صوص مت@@شابھة ف@@ي

 ا*فك@@ار، العناص@@ر فالعاطف@@ة ت@@درس بع@@دقائم@@ةالعناص@@ر المكون@@ة لھ@@ا وف@@ي ترتيب@@ه ض@@من

 ف@ي نھاي@ة التحلي@ل، وھ@ذه المنھجي@ة عام@ة ي@ستنبطوا*سلوب يليھ@ا، وا*حك@ام والق@يم ھ@ي م@ا

. الحجم الساعي المقرر لدراسة النص فيھاكانتنسحب على كل السنوات والشعب مھما

 يكررون مفاھيم نقدية في ك@ل ن@ص أدب@ي ا*ساتذة جعلت ا*دب يدرس بھا التي الطريقة ھذه

 وا<س@@تعارات والت@@شابه وال@@صدق الع@@اطفي والج@@دة والوض@@وح والت@@رابطم@@ن مث@@ل التسل@@سل

 والتحلي@ل منعزل@ة ع@ن بع@ضھا ومؤدي@ة إل@ى النق@دوبأسلوب يجعل ھذه ا*دوات الموظف@ة ف@ي

< في ھذ وحدة متكاملةصورةوضع النص في صورة أجزاء مفككة يا، في جانب مما ظھر
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 ال@شكوى م@ن ع@دم كفاي@ة الحج@م ال@ساعيفيتدريس النصوص ا*دبية والجانب اQخر يتمثل 

.الشعبالمقرر للنصوص في بعض

 اھتم@@امه، ووج@@ا*دب@@ي ال@@نص ت@@دريس ف@@ي ا*س@@لوب ھ@@ذا تج@@اوز إل@@ى المنھ@@اج دع@@ا لق@@د

 ھ@@ذه وتب@@رزه ا*س@@اتذة إل@@ى الممارس@@ة البيداغوجي@@ة الت@@ي تمك@@ن م@@ن ا<رتق@@اء بطريق@@ة تدري@@س

: الممارسة في

 وبإمك@ان اJل@زام، عل@ى س@بيل< ا<قت@راح تق@ديم طريق@ة ت@دريس ال@نص ا*دب@ي عل@ى س@بيل-

 أو ي@نقص أو يق@دم مرحل@ة عل@ىفوقدراتھم، في@ضي أن يكيفھا حسب حاجات الت-ميذ ا*ستاذ

ي@ة وغير ذلك من الممارسات البيداغوجآخر، أو يطيل عنصرا ويتجاوز عن عنصر أخرى،

. النصوصتدريسفي 

 ك@@ل الن@@صوص المق@@ررة كالتمھي@@د ا*دب@@ي ف@@ي ا<لت@@زام بالعناص@@ر الثابت@@ة ف@@ي دراس@@ة ال@@نص-

و شرح معانيه وتحديد أقسامهمناسبتهللنص وتحديد . أو دوافعه

 وا*س@اليب وتحدي@د والعواط@ف في عناصر متغيرة بتغير النصوص، كنقد ا*فك@ار التصرف

أأولوية ھذه العناصر؛ ا<بتداء بالعواطف ثم ا*فكار وترتيب ا*حكام والقيم  با*سلوب ث@مو،

أا*فكار أأو ا<كتفاء بالقيمو، . ا*فكار، أو ا*سلوبوالعواطف،

 بھ@ا عن@د ل-س@تئناس يلي نموذج لمذكرة في تدريس النص مقدم@ة عل@ى س@بيل ا<قت@راح وفيما

 يتناس@ب م@ع بم@ا ا*دب@ي م@ع ال@نصتعام@ل إعداد الدروس راعينا فيھا ما ذكرناه من إمكانية ال

:التقسيم الث-ثي له

 تكون عواطفه وأساليبه وسائطفكري أفكاره وأساليبه وسائط تكون عاطفي

 والعواطف وسائطاBفكار تكون حدثي

 النصوصفي مذكرة

- شعبة اQداب والعلوم اJنسانية-الثانويةالسنة الثانية: المستوى
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 الكاتبالحميد لعبد/الكتاب إلىاتتوجيھ:الموضوع

))96(( صفحة.والنصوص المختار في ا*دب:التربوي السند

:على يكون قادراأن: اMجرائية ا+ھداف

 بعض الكتاب القدامى والمحدثين ويعرف بصاحب ھذا النصيحددأن-

 أن يضع تصميما للنص-

 ا*دبي للنصالنوع أن يحدد-

في-  من سمات ھذا النص جوانبمنافسة يختارھا موظفا فيه أن ينجز نصا

 الدرسسير

 الكت@ب وج@ود م@ند، والتأك@ التح@ضيريةلت-مي@ذا أعم@الة، مراقب@قبل الشروع في ال@درس

. والدفاتر عندھم

: كلفوا به في حصة سابقة والمتضمن ما يليالذي فيه على التحضير يقتصر: التمھيد

واميز اب@ن ب@اديس، اب@ن المقف@ع، اJبراھيم@ي،:(ي@أتيلكتاب المحدثين مما بين الكتاب القدامى

.)، الجاحظ، العقاد، ابن العميدحسينالكواكب، عبد الحميد الكاتب، طه 

بـحضروا انط-قا مما الت-ميذ الكاتبيعرف: بالكاتب التعريف : ومن خ-ل أسئلة تتصل

عصنشأته غموض  ت@دون، ره وفاته، آثاره، مكانت@ه، أصله، اتصاله بالدولة ا*موية، ظروف

 محم@د ب@ن ب@التعليم ث@م بالكتاب@ة لم@روانه، اش@تغالأصله الفارسي( السبورة الحقائق اQتيةعلى

 الت@ي كتبھ@ا، الرس@ائلآخر خلفاء بتي أمية، الحركة الثقافية النشيطة والصراع على ال@سلطة،

.بدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد: قيل فيه

: فھمه للنص من خDلعنيعبر:عرضال

وتالمتجاوبة قراءة ا*ستاذتحاكي قراءة: القراءة.1 :بـززع مع المعاني من بعض الت-ميذ

) من القارئ، من الت-ميذ، من ا*ستاذ(تصحيح ا*خطاء أساليب تنويع.
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 من غير إحنة فإنھا عداوة مجتلبة- إ< منكم كاف< يوجد:اQتية قراءة العبارات تكرار. 

أو يبط@@شون،…فم@@وقعكم م@@ن المل@@وك: الت-مي@@ذ عب@@ارات أو ألف@@اظ مثي@@رة لھ@@م مث@@لباختي@@ار.

. إلى تحديد معانيھاودعوتھم) كتبكم…اأجيدو

. ا*سئلة وشرح المفردات والتراكيب والفقراتعلى فيه يعتمد: تقسيم النص.2

ع: ا*ول@@ىالفق@@رة مج@@ال ، للخ-ف@@ة(ل@@ى الحك@@م والحك@@ام اس@@تخرج م@@ن الفق@@رة ا*ول@@ى م@@ا ي@@دل

.)، الملوك، الملكمسلطانھ

، يتبين من ھ@ذه المف@ردات أن الفق@رة تتح@دث)ضمائر الخطاب( يدل على الكتابما استخرج

. والكتابالحكامعن

 ال@@ذي يقدم@@ه الكت@@اب للخ-ف@@ة؟ وللخل@@ق؟ م@@ا؟عم@@ن يتح@@دث الكات@@ب ف@@ي ھ@@ذه الفق@@رة:ا+س��ئلة

؟الحاكم الملك إلى الكتاب؟ بماذا صور منزلة الكتاب عند وللبلدان؟ أين عبر عن حاجة

،التعبي@ر ع@ن)يبط@شونك@اف،موقعكم(وكتابي@ا المف@ردات اQتي@ة ش@فويا شرح: التDميذأنشطة

. الفقرةمعاني

أن@ه ھ@ووم@ضمونھاھذه الفقرة تتحدث عن ع-قة الكتاب بالدول@ة وال@شعب وال@وطن: الشرح

، الم@@ستقيمة عل@@ى نح@@و م@@نظم وعملھ@@ا ي@@سير عل@@ى ال@@نھج بف@@ضل الكت@@اب ت@@رى ف@@ضائل الدول@@

\ الحاكم إل@ى خدم@ة الن@اس وبن@اءمفتوجيھاتھ < ا*وط@ان، عامل أساسي لھداية  وك@ل ح@اكم

.وأيديھم الحكام وأبصارھميمكنه ا<ستغناء عنھم *نه يستمد قوته منھم، فھم بمثابة أسماع

منشرح بإعادة: الفھم وتعميقهتعزيز . قبل عدد من الت-ميذ الفقرة

م@@@ن ال@@@ذي ي@@@سھم ف@@@ي ص@@@-ح حك@@@ام الدول@@@ة؟ اس@@@تدل عل@@@ى: ھ@@@ذه ا*س@@@ئلةع@@@ن باJجاب@@@ة

؟ ھات ما يدل على ذلك. النص من ذلك .ما ذا ينتج عن ص-ح الحكام

وتالت-ميذ عدد من باستخ-ص  دوين صياغتين تختار واحدة منھما الفكرة الجزئية

… لخدمة ا+مةالحكام دور الكتاب في توجيه:أو؛ الكتاب في صDح الحكام والشعبأثر
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 المناف@@سة أمثل@@ة توض@@ح معن@@ى تق@@ديمم@@ن المخاط@@ب بكلم@@ة تناف@@سوا؟: الثاني@@ةالفق@@رة مج@@ال

ا*الرياضية، العلمية، المنافسة المنافسة( مج@ال الفق@رة)…دبي@ة المنافسة الط-بي@ة، المناف@سة

.ا*ولى ھي المنافسة ا*دبية

.) به، وما ينبغي تجنبهالقيامما ينبغي( المنافسة بين الكتاب متطلبات بيان

، العل@م ب@القرآن، معرف@ة الف@رائض، عل@وم ال@دين به ھو اJقبال على التفق@ه ف@ي ينبغي القيام ما

 عل@ى الت@اريخ العرب@ي واJط@-عب@ه، رواي@ة ال@شعر وفھ@م معاني@ه وغريالخط، إجادة العربية،

 يرف@ع م@ن ش@أن اQب@اء فيم@ا عل@ى اس@تخدامھا م@شاعر المحب@ة والتواص@ي وتب@ادلوا*عجمي،

. والتعالي ينبغي تجنبه ھو الطمع والتكبر والدناءة وما.وا*جداد

:الصعوبات تذليل

) اعتكمصنھممكم، ثقاف، الفرائض،( المفردات اQتيةتوضح:والتراكيب المفردات

.)المطامع سنيھا ودنيھا، عداوة مجتلبة من غير إحنة( التراكيب اQتيةتوضح

ب@@ين. أخ@@رىك، وت@@ر ب@@ين الكت@@اب ت@@ستدعي القي@@ام بأعم@@الالمناف@@سة: وتعميق��هالفھ��م تعزي��ز

( ينبغي الق@يم ب@ه ھ@يما الدالة على العبارات. كل منھما الدالة علىالعبارات  ب@ه…فتناف@سوا:

قثمھممكم :والعبارات الدال@ة عل@ى م@ا ينبغ@ي ترك@ه ھ@ي).إلى آخر النص…وتحابوا: وله من

.)من غير إحنة…وارغبوا(

رس@م ج@دول يح@دد في@ه ال@صفات المطلوب@ة ف@ي المناف@سة وال@صفات المتروك@ة:التDميذ أنشطة

 ا<رتق@@@اءتأو متطلب@@@ا، إل@@@ى المناف@@@سة ا*دبي@@@ةالكت@@@ابتوجي@@@ه(: الفك@@@رة الجزئي@@@ةص@@@ياغة

…)،بالكتابة

 ب@@الفكرتين والتعبي@@ر ع@@ن محتواھم@@ا ف@@ي ملخ@@ص م@@دعم الت@@ذكير:العام��ة الفك��رة ص��ياغة-3

( مثلبأسئلة  ھ@ومن يوج@ه الحك@ام إل@ى الخي@ر؟ أوم@ن يع@ين الحك@ام عل@ى خدم@ة الن@اس؟ م@ن:

 الحقيق@ي الكات@ب إلى ا<نط@-ق م@ن الت-ميذ يوجه الكاتب الحقيقي؟ أين يكمن نفعه في ا*مة؟

 ويمك@ن، الفكرة العامة بعد ذلكوتصاغ با*مةع-قتهتنافس مع زم-ئه وفي وما يقدمه في ال

: أن تكون
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 في توجيه حكامھا وتطوير ثقافتھا لدوره الحقيقي قوة لIمة الكاتب 

H الحقيقيون ھم قادة الكتاب  الكتابعن لIمة غنى ا+مة

وضح سبب ذلك من خ-ل. الكاتب خطابي مباشرأسلوب:ع ا*دبي النوتحديد: نقد النص.4

.نفقرتيال

 منكم، عنكم، بنصائحكم،،بكم(الخطاب الفقرة ا*ولى يعود إلى استعمال ضميرفي السبب.

).فموقعكم

..)..فتنافسوا، تفقھوا، أجيدوا الخط( ا*مر استخدام فيعود إلى في الفقرة الثانية وأما.

وض�ح. يستعمل في الخطبة والوص�ية والرس�الة، لك�ن ھ�ذا ال�نص رس�الةابيالخط ا+سلوب

.وعلل

 فن الرسالة *ن الكاتب لم يعرف عنه ا<تجاه إل@ى الخطاب@ة أو الوص@ية ب@ل ع@رفمن النص

.صاحبھم والخلفاء الذين ا*مراء إلى كتابة الرسائل في دواوين عنه ا<تجاه

:ا+فكار دعائم

 فھذه العب@ارة ص@ورة ح@سية،)يبطشون بھا…فموقعكم(:قولهلى في تتج:الخيالية الحجج-أ

 العالي@@ة للكت@@اب ف@@ي الدول@@ة وتتجل@@ي ف@@ي تخيل@@ه اس@@تقامة الل@@سان نتيج@@ة تعل@@م المكان@@ةج@@سد بھ@@ا

 باس@@@@تواء الرم@@@@اح نتيج@@@@ة اس@@@@تخدام الثق@@@@اف، ومث@@@@ل ذل@@@@ك تخيل@@@@ه جم@@@@ال الخ@@@@ط العربي@@@@ة

أ...بالحلية .داة تخيلية إبداعية، تمس النفس وترضيھاويستنتج من ھذا أن أداة اJقناع ھي

 الفق@رة الثاني@ة وأس@لوب الفقرة ا*ولى خب@ري فم@ا ھ@و غرض@ه؟ أسلوب: الترابط الوجدان-ب

 أولى بالتقديم؟الغرضينإنشائي فما ھو غرضه؟ أي

 بالمدح يكشف عن ا<ن@سجام الوج@داني ف@يء، وا<بتدا غرضين المدح والنصحالنص يحمل

 م@او، وھ@ ما أحس بتقدير غيره له قويت رغبته في ا<س@تجابة لن@صائحهإذا اJنسانفالنص

 إل@@ى الكت@@اب ليج@@ذبھم إلي@@ه وعن@@دما أح@@س بأن@@ه بل@@غ الغاي@@ة انتق@@ل م@@دحث، حي@@انتھج@@ه الكات@@ب

. أضفى على ا*فكار التجانس الوجداني وا<نسجام العاطفيممانصحھم

من:تقويم-ج .خ-ل عنصري الترغيب والنصح اشرح الترابط الوجداني بين ا*فكار
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. حجة أخرى تخيل. الحجة التي قدمھا لبيان ضرر الطمعأبرز

في:التراكيبء في بنا التفنن-د : ويبدو

،م، ھممك كتبكم، ألسنتكم-، بلدانھمسلطانھم( ويظھر في اختتام الجمل بحرف الميم السجع�

.غيرھماأو،) يبطشوننيسمعون، يبصرون(نأو النو،) سلفكم،صناعتكم

، بھ@ا يب@صرونالت@يأسماعھم التي بھا يسمعون، وأب@صارھم:(مثلالتوازن بين التراكيب�

.) بھا يبطشونالتيموأيديھ

 ف@إن، فإنھ@ا ثق@اف، فإن@ه حلي@ة-بك@م، بن@صائحكم:( حروف أو ألفاظ في بداية الجملتكرار�

.).ذلك

ط، الت@@@رابالموس@@@يقيالجم@@@ال:( م@@@ن الجم@@@الأنواع@@@اھ@@@ذا التف@@@نن ي@@@ضفي عل@@@ى ال@@@نص

؟ وبالنسبة إلى عصره؟ ھذه الجوانب تدل ع-م.)المعنوي  المجال يترك الفنية بالنسبة للكاتب

.لتخيل الت-ميذ مع تقويم ا*ستاذ

 منازلھم ويقدمونه في حصة ا*عمال التطبيقية لي@صححفيينجزه الت-ميذ(:عام تطبيق

)جماعيا

وا-1 ؟.مختلفةلحكام بألفاظ عبر الكاتب عن الحكم  ما تفسيرك لذلك

؟ ھ@ل ت@رى مع@ارف أخ@رى الع@صر المعارف التي يحتاجھا الكات@ب ف@يھيما-2  ا*م@وي

.وضح رأيك.الحديث في العصر للكاتب

؟ إلى-3 .للمطامع أمثلة ھات أي شيء تقود المطامع الكاتب

 وتوظي@فب في ا<بتداء بالمدح في منافسة تختارھا معتمدا منھج الكاتقصيرا اكتب نصا-4

. الخيالية، وإقامة التوازن بين العباراتالحجج
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 والتواصلالتعبيـر:السادسـة الوحدة

ئةـتوط

 ھو جزء من منھاج تعليم اللغة، أھم ا*نشطة اللغوية، إذ ھ@و ال@ذي الذي نشاط التعبيرّيعد

و انتق@اء التع@ابير الدال@ة الت@ي تنم@ي استخدام اللغ@ة ف@ي المواق@ف المختلف@ة، علىّيدرب التلميذ

والملكة .سليمةكسب المتعلمين القدرة العملية علي التعامل بلغةُي اللغوية،

 الت-ميذ علي التعبير في المرحلة الثانوية، التي يحتاج الطالب بتدريب يستمر ا<ھتمام لذلك

و اJف@صاح ع@ن م@شا قدرت@ه عل@ى التعبي@ر، مم@ا يت@يح ل@هإنم@اءفيھا إلى ط@رح عره، وأفك@اره،

ُيسھمتساؤ<ته؛ و *نه المجال الذي  م@ستوى عليتلميذه، سواء في إثراء التفاعل بين ا*ستاذ

 ا*خرى، ا*نشطةّالمناقشة أو في أثناء الحصة المخصصة لھذا النشاط الذي تـُصب ُفيه بقية

 أن@واع اJنت@اج م@ن عون،يسمكما أنه ا*داة التي تنمhي قدرات الت-ميذ علي فھم ما يقرأون أو

. الفكري وا*دبي

ف لتعل@يم اللغ@ة العربي@ة بمختل@النھائي@ة اكتساب القدرة عل@ي التعبي@ر الجمي@ل ھ@و الح@صيلة إن

و ّ في التعبي@ر، ف@نحن عن@دما نعل@م التلمي@ذ جميعھامھاراتھا تصبّموادھا، ذلك *ن فنون اللغة

قب@@ذلكمھ@@ارات ا<س@@تماع الجي@@د، فإنن@@ا نق@@صد ي@@ز والفھ@@م ال@@سريع، درت@@ه عل@@ى الترك تقوي@@ة

h تھيئة التلميذ إلي تلقي المحاضرات الجامعية الت@ي ذلكاستيعاب ما قيل إجما<، يضاف إليو

. لتلقي المعرفةًحيوياًيكون فيھا ا<ستماع عنصرا

و الق@@راءة فإّنعلم@@هعن@@دماو الث@@روة اللغوي@@ة الت@@ي تعين@@ه عل@@ي نن@@ا نق@@صد ب@@ذلك إم@@داده با*فك@@ار

ّ وعن@@دما ن@@درس ل@@ه ا*دب فإنن@@ا نمكن@@ه م@@ن ا*فك@@ار القيم@@ة وا*س@@اليب الجميل@@ة، بي@@ر،التع  الت@@يّ

وتجعل تعبي ًّره مثيرا وجذابا وموحيا، ً ًiس@ليمة، واض@حة، كتاباتهّعندما نعلمه القواعد، فلتكون 

و .شريفة المعنىُمحكمة المبنى

و ومن ھ@ارات مختلف@ة م@ن الم@واد،موق@دراتَ ثمة، فإن التعبي@ر نت@اُج مجموع@ة م@ن مع@ارف

تلك طبيعة اللغة العربي@ة،والتعبيرية،تظافرت جميعا لترتقي بھذه المادة إلى مستوى الكفاءة 
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< يتجزأ، حيث فنونھا مرتبطة أوثق  < تقب@ل ا<نف@صال ع@ن بع@ضھا بع@ضا ارتباط،ّفھي كل

. فھمھاوالمادةإ< بالقدر الذي يساعد على تيسير تدريس

و: حيث الموضوع إلىمنالتعبير ينقسم: بير التعأنواع .تعبير إبداعيتعبير وظيفي

فيرّ، فيعبيأو النفع، أما الوظيفي� و< الناسحياةّ عما يجري و<، < على العاطفة  يعتمد

. بأسلوب مباشرحياتيةّإنما يؤدي وظائفوالخيال، على

أو� واوو اJنشائي، فتع@رض في@ه ا*فك@ار والم@شاعرأما اJبداعي  يق@وملخب@رات الخاص@ة،

وعلى والعاطفة . اJبداع في فنون اللغةالخيال، وا<نفعال،

ف@@الوظيفي ي@@ساعد اJن@@سان عل@@ى ش@@ؤون الحي@@اة ك@@- الن@@وعين تتطلب@@ه ض@@رورات حيوي@@ة،و-

وي، واJب@داعا<جتماعي@ة المادي@ةمتطلباتھاو  ت@صوير يع@ين الكات@ب عل@ى التعبي@ر ع@ن نف@سه،

وًويرا يعكسانًمشاعره، تعبيرا وتص .يبرزان شخصيتهذاتيته

وتتحقق وحتى: التعبير دافـأھ من  ل@دى القدرة على التعبير ال@سليم الواض@ح الجمي@ل المھارة

امجموع@ةالمتعلم يتع@ين ض@بط <عتب@ار عن@د م@ن ا*ھ@داف الخاص@ة الت@ي يج@ب أخ@ذھا بع@ين

و امنتحضير درس التعبير : الوظيفيلتعبير أھم ھذه ا*ھداف في

.الجلسات قدرات التلميذ علي المناقشة وكتابة الرسائل اJدارية والتقارير ومحاضر ميةتن�

 رس@@الة كتاب@@ةوتنمي@@ة اھتمام@@ات التلمي@@ذ ب@@المواقف ا<جتماعي@@ة المتع@@ددة الت@@ي ت@@دعو إل@@ي�

 مجم@@لأو عم@@لبأو طل@@ّ تھنئ@@ة أو تعزي@@ة أو كتاب@@ة م@@ذكرة ل@@شيء مع@@ينةأو بطاق@@رس@@مية،

أوأوخدمات، تقديم ش@كوى،  التعلي@قن@ص إش@ھاري، تحري@ر كيفي@ة اس@تعمال مق@ال ص@حفي،

. وما إلى ذلك...علي صورة

فيفتتمثل اJبداعيالتعبيرفيأما : تلك ا*ھداف

 المختلفة القدرة على ممارسة فنيات التعبير بأشكاله إكساب�

ومراعاة�  كتابتھانظام قواعد اللغة

تصالقدرة�  اميمھا على تحليل الموضوعات، ووضع
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تنظ@يم ش@كلواستعمال ع-مات الترقيمو إجادة الخط: المتعلم على إجادة العرضتدريب�

 ... الوثيقة

ومكت@@سبات عل@@ى توظي@@ف الق@@درة� المنھجي@@ة ف@@ي إنت@@اج أش@@كال التعبي@@ر الم@@تعلم المعرفي@@ة

. نقد وتعاليق وغيرھا من اJبداعات ا*دبيةو مقا<ت وعروضالمختلفة من 

الالقدرة�  وتصوير أحوال الناس والحزنتعبير عن ا*فكار ومشاعر الفرح على

ووصف� و ربطھا بقدرة مظاھر الكون  الخالقالطبيعة

ومحاو<ت مقال، خطاب، كتابة� ...مسرحية شعرية

: الشفويالتعبير

أأو الك@@-م و التح@@دث م@@ن ال@@صغار عل@@ى س@@واء، إن الن@@اس ھ@@م أل@@وان الن@@شاط اللغ@@وي للكب@@ار

وك@@-الي@@ستخدمون م@@ن ثم@@ة يمك@@ن اعتب@@ار الك@@-م ھ@@و ال@@شكلم أكث@@ر م@@ن الكتاب@@ة ف@@ي حي@@اتھم،

ولالرئيس  الممارس@ةعل@ى ذل@ك يعتب@ر الك@-م أھ@م ج@زء ف@ي -تصال اللغوي بالنسبة ل[ن@سان

و .استخداماتھااللغوية

مل@إن كان المنھاج لم يخصص حصصا للتعبير الشفھي في ا*قسام ا*دبي@ة فإن@هوحتىو لذا،

 الفرص@ةفعل@ى ا*س@تاذ إذن أن يف@سح المج@ال لت-مذت@ه بالح@ديث كلم@ا س@نحت. بالطبعايمنعھ

نوأ. م@@شافھةُ فيم@ا بي@@نھم، وأن يح@رص عل@ى أن تلق@@ى الع@روضھموأن ي@شجع ح@@وار ل@ذلك،

و  م@ن التعبي@ر الت-مي@ذغيرھا من المواد المنوطة به لتمك@ين يستغل مناقشة النصوص ا*دبية

تم > وشافھة بلغة سليمة .< تلعثمردد فيھا

.الحال التلقائي مراعاة لمقتضى التعبير على القدرة-: التعبير الشفويأھداف من

وعلى ا*دبية القدرة- .مخاطبته مواجھة الغير

والقدرة- .الناس عموما على التحدث إلى الزم-ء

والقدرة- .مسايرتھا على المناقشة

و القدرة- .قنعةمعلى عرض ا*فكار بطريقة منطقية
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والقدرة- .النكت على سرد القصص والنوادر

وعالقدرة- .مستوياتھملى التعرف على نوعية المستمعين

ووغير  عن@وانغيرھا، من أھمية إذا ما توافرت في المتحدث، *نھ@ا خاٍف، ما لھذه القدرات

فيوشخصيته . ا<جتماعيّالسلممقياس درجته

 *ح@دمقياسا لشخصية اJنسان، م@ا قال@ه أح@د المل@وك من أبلغ ما قيل عن اعتبار الك-م ولعل

"الوافدين عليه، ظل صامتا طيلة جلوسه في حضرته "!ھذا *عرفك ياّتكلم:

ّ ك@ان التعبي@ر ال@شفھي يخ@ص الغي@ر أي@ضولما ُ وَ  عل@ىالتع@رف ا، فإنن@ا مط@البون ب@تعلم ال@سماع

وتقنيات : يستلزم ذلكه،

واحترام� م المخاطب باJنصات إليه  قاطعتهعدم

وض@@بط ب@@الرأي الشخ@@صي، حت@@ى يح@@ين وق@@ت الت@@دخل، ا<حتف@@اظ� المعلوم@@ات ا*فك@@ار

 المسموعة

والقدرة� ھو على التمييز بين ما ھو آراء ُيسمعحقائق،ما  فيما

 ما يعرفه السامع بما يستمع إليهتعميق�

ّ تتبع ا*فكار الفرعية للمتحدثعلى القدرة�

ر المسموعة دون تمحيص في التسليم با*فكاّالتسرع عدم�

منعلى القدرة� و التمكن  ليس لكل ما يقال أخذ رؤوس أق-م *ھم ما يسمع،

. استرجاع أھم أفكار المتحدثعلى القدرة�

كتوسواء و كان التعبي@ر ش@فويا أو < ب@د م@ن تعوي@د الت-مي@ذ  الرج@وع إل@ى ت@دريبھم عل@ىابي@ا،

ووم@@صادر المعرف@@ة، والمعلوم@@ات  الن@@شاطالواق@@ع أنن@@ا أغفلن@@ا كثي@@را ھ@@ذا ارتي@@اد المكتب@@ات،

.وأھدافه في جميع مراحل التعليم حتى الجامعي منھا
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 نكتب؟كيف 

و< مكونات الموضوع في التعبير الكتابي- غالبا- الت-ميذيعرف< و<،  كيف كيف يكتبون

فھينظمون أفكارھم دو يكتبون كيفما اتفقم،  المنھاجرقرلذا. ا<ستناد إلى مرتكزات فنيةن،

وفي نشاط التعبير الكتابي تعليم  تعين الت-ميذ على الشعب،تقنيات متعددة باخت-ف السنوات

.ترتيبھاوكتاباتھمكيفية تناول الموضوع المقترح، كما تعينھم على تبويب

، ف@ي أرب@ع ح@صص، ...تلخيص، مقدمة، فق@رة، خ-ص@ة، مق@ال: التعبير المستھدفةتقنيةّتقدم

و جاءماحسب :ھيفي المنھاج،

في في الشعب العلمية والتقنية فيم@ا يل@يو. ح@صة التق@ديم وح@صة الت@صحيححصتين،ُتتناول

.تصور Jنجاز كل حصة من ھذه الحصص

 حصة تقديم التقنيةإنجاز مراحل

و مرحلة.1  الت-ميذ، انتباهّ عناصر ھذه المرحلة بطريقة مشوقة تشد تختار: التھيئة اMعداد

:مثل

 قيمة تقنية ما في الميدان العمليإبراز-

 بصري/ سمعيشريطجريدة، كتاب، مجلة،: تلك التقنية في وسيلة مثيرةعرض-

.المستھدفة خبرات الت-ميذ، في ما له صلة بالتقنية استط-ع-

ومرحلة.2  أوفي أوراق مطبوعة، السبورة نص قصير على تقديم-:تحليلھا عرض التقنية

> .ستنباط عناصر التقنيةومناقشة محتواه،

. التقنيةعناصر نظري لكل عنصر من شرح�

أوتعزيز� . منھا عن طريق ربطھا بمكتسبات الت-ميذ في ذلك المجالبعضا العناصر

 التصحيح الدعم التدريب التقديم
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: التطبيقمرحلة.3

 ق@راءة ال@شواھد فق@ط م@ن مع@ا، الت-ميذ لبعض العناصر شفويا أو كتابيا أو ھما ممارسة-

ف–نص  ... بالكيفية نفسھاأخرى دعم فكرة بإقامة حجج–يه بالحجة معارضة فكرة

. بعض ا*ساليب الواردة في النصمحاكاة-

. ببديل لTفكار، للشواھد، لTساليباJتيان-

 ...التأخيروالتقديمكالتكرار، أدوات التوكيد،: بعض أساليب التقويةاستعمال-

 .... ملخص التقنيةصياغة-

، كلھ@@االتقني@@ة الت-مي@@ذ بإنج@@از موض@@وع آخ@@ر باس@@تخدام عناص@@ر يكل@@ف: اMنج��ازمرحل��ة.4

 ت@صحيح أو دع@م،ت@دريب،: ا<كتفاء بأح@د عناص@رھا م@ع تحدي@د أھ@داف اJنج@ازأو،ابعضھ

.تقوية

 تقنية التلخيصتقديم: تطبيقينموذج

 المتوصل إليھانتيجةال التلميذ/ المعلم/ النشاط المراحل

 مرحلة-1

 النصقراءة

 عامة، أس^ئلة وأجوب^ة `دراك الفك^رة قراءة

 العامة

 عامةفكرةصياغة

،ه، نھايت̂^^^ه، بدايت^^^ ع^^^دد اBس̂^^^طرحجم^^^ه، النصم3حظة-2

 مقال قصة،:هنوع

وسماته  نمطه العامة

 العب̂^^^^ارات، رواب̂^^^^ط الجم̂^^^^لوالمف̂^^^^ردات النصفحص-3

لةالفقرات، نوعية الضمائر المستعمو

واستيعاب  تركيبه العام النص

واستخراج النصتحليل-4 ووضع المعاني الجزئية الوحدات العناص^ر الت^ي التصميم العام لل^نص

 سأركبھا في الخ3صة

و الجمل حذفّ◌-5  المترادفات الزائدة

وإعادة  قراءته تركيبه

 المادة التي سأركبھا في الخ3صةتحديد
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 صياغة-6

 الملخص

و اBفمراعاة الوحدات، توظيف كلم^ات كار

̂^ذ ̂^رام̂^ن رص̂^يد التلمي ̂^رةم، احت ̂^ب فك  الكات

̂^^^^رة ̂^^^^ب إقح̂^^^^ام فك ̂^^^^راءة وتجن ̂^^^^ذ، ق  التلمي

و .التركيبوتصحيح اللغة

نھائي̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ة ص̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ياغة

-......................................للملخص

......................................-.......

: تقنية نتأمل المقدمة التاليةالتلك لتوضيح: المقدمة تقنية

 المن@اخ،ح@رارة� بدأت تعود غير صالحة للسكنالمعمورة� اJنسانية نحو حتفھاتسير"

تظافر ا*حداث،وتوالت� مذھلة ھذا حصل بسرعةكل� قطع ا*شجار، انجراف المياه

وإت@@-ف زوال الغاب@@اتإن� الطبيع@@ي للبيئ@@ةب@@التوازنعوام@@ل كثي@@رة باس@@تمرار اJخ@@-ل 

ّ س@وى م@دة ج@د ق@صيرةأمامن@ا يب@ق ل@م� ألمن@اخيالخل@لا*راضي يساھم في إح@داث ذل@ك  ّ-

 تنفي@ذھا، ك@م يب@ق ل@دينا م@ن عل@ىوالعم@ل من أجل اتخ@اذ ق@رارات حاس@مة،-خمسة آ<ف يوم

 الم@دة المتبقي@ة تل@ك< أح@د يع@رف ل@ست أدري، سبق أن قلت خم@سة آ<ف ي@وم،،� الوقت؟

ا*ثم مقدمة مع الت-ميذ باختصارالوتشرح."بالضبط :ة اQتيةلسئ يطرح ا*ستاذ

 وأھميته؟ وبينت خطورته الموضوعّما الجمل التي حددت-

�و� الجملتانھما

 ا*سباب؟ الجمل التي تناولت المضمون، وخطة التوسيع، وذكر وما-

�-�-�-� ا*ربعة الجمل ھي

؟� أفادت الجملة ماذا-

. الحلقدمت� ملةالج-

: اتضح اQن أن المقدمة ھي تھيئة القارئ لفھم ما يأتي، ولھا أربعة وظائفلقد إذن

 ا<تصال مع القارئعقد.1

 عن الموضوع، أو طرح المشكلاJع-ن.2

ّ الموضوع مرتبةعناصر معالم في طريق الكاتب، ومساعدة القارئ على تتبع وضع.3
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. ما يأتي الفضول، وخلق الرغبة في قراءةإثارة.4

 المقدمة؟تكتب متى

 دور المقدمة في تحرير موضوع ما، يتبين أنه يستحسن تأخير كتابتھا إلى ما بعد معرفة بعد

و مت@صورا الخط@ة. من الموضوعا<نتھاء ًأما إذا كان الكاتب مستحضرا أفك@ار موض@وعه، ّ

ي. ينوي انتھاجھا، فيمكنه كتابة المقدم@ة مباش@رةالتي  أش@كا<مك@ن أن تأخ@ذ غي@ر أن المقدم@ة،

 ع@نًأخرى، كأن تكون تمھيدا مشوقا لقراءة ما سيأتي في صلب الموضوع، أو ط@رح س@ؤال

.ھكذاو....ھمية الموضوع المراد تحريرهأ

وإنه يقال: الفقرة تقنية تحديدا ف@ي الق@رون الوس@طى، ل@م تك@ن الفق@رة معم@و< بھ@ا قبل اليوم،

ذرقعبسبب غ-ء  لك *ن الفقرة تتطلب ترك بي@اض بع@د الھ@امش، الجلد المخصصة للكتابة،

.ھذا في اعتقادھم تبذير للمالوالسطر،والذھاب إلى 

ووالفقرة تت@ألف م@ن جم@ل تط@ول أو تق@صر، محكم@ة ا<رتب@اط، ھي أحد عناصر الموضوع،

و جميعھ@@ا Jب@@راز فك@@رة رئي@@سية واح@@دة،تت@@ضافر . توض@@حھاّ م@@صحوبة بأفك@@ار ثانوي@@ة تكملھ@@ا

اولضمان و تماسك ًتسل@سل أفك@اره، يج@ب أن تك@ون نھاي@ة ك@ل فق@رة تمھي@دا طبيعي@ا لموض@وع

. التي تليھاللفقرة

 الكتابة عن طريق تجزئ@ة ا*فك@ار الرئي@سية، وظھورھ@ا ف@ي فق@رات م@ستقلة، يع@رف وبفضل

. دائما أين يتجه به الموضوعالقارئ

و با<الفق@@رة تتمي@@ز  يمك@@نو. ي- ع@@ن الھ@@امشدأ با<بتع@@اد قل@@تب@@نتق@@ال إل@@ى ال@@سطر عن@@د نھايتھ@@ا،

ّالتعرف على مدى انسجام فقرة، بترجمتھا إل@ى عن@وان، ف@إذا تع@ذر ذل@ك، يج@ب إع@ادة  النظ@رّ

و . تصحيحهفيھا، واكتشاف ما بھا من خلل

: التاليةالفقرةّتأمل: نموذجية فقرة

وً أن كثيرا من الموالم-حظ" ًسلمين ما زالوا متخلفين مادي@ا واقت@صاديا،  فريق@ام@ن عج@ٍب أن ً

و: منھم إذا قيل لھم ؟ أج@ابوا بق@ولھمأ< ترون الغ@ربيين كي@ف س@بقوا ولھ@م: امتلك@وا لن@ا ال@دنيا
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 ال@دنيا ولن@ا اQخ@رة لن@ا: بينما المسلم الصحيح يلزم@ه أن يجي@ب عل@ى مث@ل ھ@ذا الق@ول. اQخرة

وّوإن":معھا أيضا َ لنا ل\خرة َ (َا+ولىِ .) الليلسورة"

)أحمد الشرباصي(

قدو م@ت. فقرة رئيسية، ھي ا<عتق@اد الخ@اطئتضمنتمن الواضح أن الفقرة السابقة hُوق@د دع

تخل@ف الم@سلمين مادي@ا واقت@صاديا، ت@ذكيرھم بتق@دم: ھ@يھذه الفك@رة الرئي@سية بأفك@ار أخ@رى

االساذجة،الغربيين، التعجب من تلك اJجابة  .لقرآن دحضھا بصريح

 ا*فك@ار ال@واردة في@ه، تخت@ار لھ@ا عب@اراتة، وزب@د أھم ما قيل ف@ي الموض@وعھي: الخDصة

 م@ن آراء الكات@ب الق@ارئ ي@ستوعب م@ا طرح@هل، تجع@الجوھرية للفكرةة، مؤكدواضحة دالة

علوأفكار .ّ أ< تكون مطولةى،

ھيمي تناول فيه قضية اJبراالبشير ذلك، نورد فيما يلي خ-صة مقال للشيخ محمد ولتوضيح

.... ال@صھاينة وش@ردوا ش@عبھاعليھ@افلسطين، فاستعرض تاريخھا منذ القدم، وكي@ف اس@تولى 

:انتھى به الموضوع إلى الخ-صة التاليةو

و ھممك@@@م وأم@@@والكم بھ@@@اإن ق@@@ضية فل@@@سطين محن@@@ة ام@@@تحن! الع@@@ربأيھ@@@ا" \ ض@@@مائركم

 حق@وقت، ولي@س ھ@ي للع@رب كلھ@مم@اإنو، ليست فلسطين لعرب فلسطين وح@دھمو، وحدتكمو

 تنال بالت@صميما، وإنم والخطابياتبالشعرياتوليست تنال تنال بالھوينا والضعف،...العرب

ِ وأن@@صارھا م@@صممون، فق@@ابلوا الت@@صميم بت@@صميم ال@@صھيونيةإن.الح@@زم وا<تح@@اد والق@@وةو ّ

< صدع فيه، أمتن باتحادتحادِأقوى، وقابلوا ا< < يرقع بالكسالىومنه، وكونوا حائطا ُصفا i ًّ

." 

: على طريقة بنائھاالتعرف شرحا وافيا، ثم يأتي- *ھميتھا- الخ-صةُتشرح

؟الخDصة ھي العناصر ا+ساسية التي تناولتھا ھذهما�

اس@@تھل الكات@@ب الخ-ص@@ة بتنبي@@ه الع@@رب إل@@ى ك@@ون م@@ا: كالت@@الي ا*ساس@@ية وردت العناص@@ر

إنماإنيعانونه من ظلم الصھاينة   ھ@ي فل@سطين ھو امتح@ان لھ@م ف@ي كاف@ة من@احي الحي@اة، ث@م

وبعد ذلك، انت. العربلكافةأرض بين أن ھذا لن يتحق@ق قل إلى الحديث عن تحرير فلسطين
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وبق@@رض والخط@@ب الملتھب@@ ال@@شعر الحماس@@ي نب@@ذ الفرق@@ة ب@@ين ة، وإنم@@ا يتحق@@ق بعق@@د الع@@زم

 بحقوقھم،الذين ألجمھم الجبن عن الصدع عدم ا<لتفات إلى مثبطات المتقاعسينوالمسلمين،

وختو . التكتلم الخ-صة بالدعوة إلى ا<تحاد

. الوضعياتبمختلف يمكن وضع حصيلة قبل اJحاطة< الخDصة؟تكتب متى

< بد أن تكون الخ-صة ثرة، لكونھ@ا تمث@ل كلم@ة الخت@ام، م@ؤقويةً تؤجل إذا إلى ا*خير، لكن

.ى في ذھن لقارئ يبقي الذا*خيرا<نطباعو

 مھ@@د أح@@دھم للح@@ديث ع@@ن وق@@د.مبت@@ذ<ّي@@شترط في@@ه أ< يك@@ون مف@@تع- و< س@@اذجاو: التمھي��د

َل@م:" بما يلي- المستوى الثانويفي-الشمس ) أو المظ@-ت(ِ ين@صب الم@صطافون الشم@سياتِ

< يؤثر سلبا على معنويات المتعلم@ين فمثل ھذا". الشواطئ؟ على اّ س@ذج<عتب@ارھمالتمھيد

ُيخشى أن يدفعھم ذلك . نسبة السذاجة إلى أستاذھم نفسه إلىفحسب، بل

:كالتالي التمھيد لتناول موضوع الشمس يكون مناسبا ولعل

"ّ علي@@ه ال@@س-م ذل@@ك المل@@ك الك@@افر لم@@ا أدع@@ى ق@@ائ-إب@@راھيمّ تح@@دى س@@يدنا كي@@ف-  أحي��ي أن��ا:

` ي�أتي بال�شمس م�ن الم�شرق ف�أت"...أميتو ِ قال إبراھيم فإن ُ فبھ�ت، بھ�ا م�ن المغ�ربّ
).البقرة 258"( كفرالذي

الت@دبر ل@نص الموض@وع، بجع@ل التلمي@ذو ھذا، يكون التمھي@د مفي@دا، باعث@ا عل@ى التفكي@ر بمثل

.جديدةيتشوق <كتساب معارف يوظف معارفه السابقة، أو

والمقدم@ة، أن عرفن@ا بعد: المقالتقنية ال والع@رض ت@ي الخ-ص@ة، وھ@ي العناص@ر ا*ساس@ية

ف@ي ب@ضعة أس@طر إل@ى تعري@ف المق@ال منھا المقال، نع@رضو،تحكم الموضوع الكتابي غالبا

. لكونه التقنية المستھدفةا<جتماعيٌأنواعه، ثم نركز على المقالو

ً يتناول فيه كاتبه موض@وعا في ا<ستعمال الحديث، ھو فصلعليه الذي غلب بالمعني المقال

و .را<ختصايذھب فيه مذھب ما،

ية أدب@ي، وإذا تن@اول ق@ضمق@ال النق@اد ب@ين أن@واع المق@ال، ف@إذا تن@اول ق@ضية أدبي@ة فھ@وّويميز

. أو اجتماعيسياسيسياسية أو اجتماعية فھو مقال
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أوحول فصل يعقده كاتبهھو: اHجتماعيالمقال م@شاكل اجتماعي@ة أو ع@ادات قضايا حياتية

وا بالنقلھفيتصدىوتقاليد بالية تسربت في المجتمع،  التحليل، ويكشف ما يطرأ على الن@اسد

 ف@@ي المجتم@@ع م@@ن ص@@راع ب@@ين الق@@ديم والجدي@@د، ف@@ي فت@@رات يحت@@دمم@@ن إف@@رازات التم@@دن وم@@ا 

.ا<نتقال

 يج@ب علي@ه تح@ري الواقعي@ة فيم@ا يع@الج م@ن ق@ضايا وأن ين@شد ا<جتم@اعي المقال وكاتب

ث@ كالطبي@ب ي@شخص ال@داءو، فھ@ عن الظاھرة التي يستھدفھاالكشفالموضوعية في  يعم@دم،

. في الجسم، ثم يصف الدواء الشافيانتشارهّإلى الحد من

تستقطب حول:ّ نجاح الكاتب ا<جتماعي، إ< أنھا ذات حدينعواملالجرأة ھي من أھمو

 ال@ذين يتبن@ون فكرت@ه، وت@ستقطب جمھ@ورا آخ@ر م@ن الغاض@بين المؤي@دينكتاباته جمھورا من 

و إليه الكاتب خروجا ذھبما الذين يرون في ل@ذلك،. ع@اداتھمعن أعرافھم، ومساسا بتقالي@دھم

ويشنوننراھم  ا<تھامات المرجفة، ومن ذلك ما ح@صل لقاس@م أم@ين عليه الحم-ت الصاخبة

و-مث-– م@ساواتھا بالرج@ل، دون أن يأخ@ذ ف@ي الح@سبان حين راح يدعو إلى تحري@ر الم@رأة

.فظ فعل المجتمع المصري المحاردة

 المق@@ال ا<جتم@@اعي أن يوغ@@ل برف@@ق ف@@ي الق@@ضايا ا<جتماعي@@ة كات@@بلھ@@ذا، يتوج@@ب عل@@ىو

 الن@@اس وع@@اداتھم، وأن ي@@سلك معھ@@م مب@@دأ الت@@درج، وأس@@لوب معتق@@داتالح@@ساسة، وأ< يخ@@دش

و يدعوھم اJقناع فيما . أساليب حياتھمّميزإليه من تغيير فيما درجوا عليه

الق@@درة عل@@ى الت@@أثير لك@@سب ثق@@ةو ذل@@ك، ا*س@@لوب الواض@@ح،ّدة الكات@@ب ا<جتم@@اعي ف@@يـع@@و

البي@@ان، م@@ع ا<بتع@@اد ع@@نوالق@@ولواس@@تمالته بوس@@اطة ح@@سن توظي@@ف أس@@اليب فن@@ون الق@@ارئ

وأال@@صناعة اللفظي@@ة وال@@وعظ المتكل@@ف ّ والتق@@سيم والتركي@@ز، ليرس@@خ ا<خت@@صار يلج@@أ إل@@ىن،

. ا<قتناع بمبادئه على يحملها*فكار المراد إشاعتھا في المجتمع، حتى

<و ّ بعض كتاب المقال أنفسھم بالقيود الموضوعية التي تحكم المقال، يلزمقد فيتجاوزونھاُ

و شخصية تلوين كتاباتھم بميول إلى وف@ي ذل@ك،. ال@سخريةونزعات ذاتية وبراعة في ال@تھكم

< يخ@نلج@أ إننا:" المقال ا<جتماعي الضالعينكتابيقول أحد  رج المق@ال م@ن إل@ى ذل@ك حت@ى
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< تسمع لھا ھمسة، و<   لھا حركة، فتزول قيمته بزوال المؤثرات تجدبين أيدينا جثة ھامدة،

 ". الطارئة التي استدعت كتابته

:التقديم حصة: لكتابة مقال اجتماعينموذج

 معينة، بينما تكون ش@به أوقاتً كبريات المدن في الب-د المتقدمة ازدحاما في تعرف: التمھيد

< يك@اد- م@ث-– كالجزائرّالية في باقي ا*وقات، غير أن في الب-د النامية،خ  ف@إن ا<زدح@ام

 ينقطع طيلة أوقات النھار، فما علة ذلك؟

< يج@@@@دون م@@@@ا: التDمي����ذ المتوقع����ةأجوب����ة الن@@@@اس ي@@@@شكون الف@@@@راغ، يترك@@@@ون عملھ@@@@م،

 البطالةيشكون....يفعلون

 البطال@ة مقا< تتحدث فيه عن أس@باب انت@شار أكتب:" الموضوع التالي على السبورةيسجل-

و. ساط الشباب خاصةواستفحالھا في أو .لمعالجتھااقترح الحلول المناسبةّبين مخاطرھا

ويقرأ- أن الموضوع من قبل ا*ستاذ، ّبعض الت-ميذ، ثم ي@شرح ف@ي ج@و حي@وي، يؤم@ل في@ه ّ

. أصوات الت-ميذ على صوت ا*ستاذتغلب

؟ نب��دأ بتحدي��ھ��ل < نب@@دأد عناص��ر الموض��وع أم بالمقدم��ة < بعناص@@ر الموض@@وع،  بمقدم@@ة،

.بمقدمة

؟ضعأ " تأتي عل@ى ش@كل اس@تفھام إنك@اريأن مقدمة للموضوع أم H؟ كيف تتصورونھا َل@م: ِ

والشعبيعاني ؟ البطالة والجزائر بلد نفطي وغازي، "يزخر بغيرھا من الثروات

 يرج@@@ع أس@@@باب م@@@ن زال ھن@@@اك م@@@ا:"ا ك@@@اQتينعم،أن@@@ا أت@@@صورھ م���ن مقدم���ة أخ���رى؟ھ���ل

ً ناجم@ة أساس@ا ع@ن س@وء بل@دناتخلفنا،ومنه البطالة إلى العھ@د ا<س@تعماري، بينم@ا البطال@ة ف@ي

و ."..الوطنيةا<ستغ-ل ال-عق-ني للثروة التسيير

. المقدمة المختارة على السبورةتسجل. إحدى المقدمتين مع التعليلاختاروا

؟المرحلة ھي ما  ويقت�ضي ذل�ك الع�ودة إل�ى ن�ص الموض�وع نع�م،. الع@رضھ@ي الموالية

:تكون كتاليوالت-ميذ ا*ستاذ العناصر على السبورة بمشاركة يسطر.عناصرهلتحديد
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 اقت��راح مخاطرھ��ا،ّب��ين خاص��ة، ال��شباب أوس��اط ف��ي اس��تفحالھا البطال��ة، انت��شار أس��باب

.الحلول المناسبة لمعالجتھا

... آخ@ر لت@سجيل العن@صر الم@واليتلمي@ذنصر ا*ول عل@ى ال@سبورة، ث@م يلي@ه سجل تلميذ الع-

. البطالةانتشار أسباب-1: العناصر كالتاليفتكون.وھكذا

. استفحالھا في أوساط الشباب خاصة-2

. مخاطرھا-3

. المناسبة لمعالجتھاالحلول-4

 فيكم من يرغب في إضافة عنصر آخر؟ ھل

. نضيفه إلى العناصر السابقةأن تبادر +حدكم عنصر جديد في أثناء العرض، يمكن إذا

و لنبدأ ھيا . انت�شار البطال�ةأسباب:ا+ول بالعنصر بنا نتحدث ا>ن في عناصر الموضوع،

؟ يعود انتشار البطفإHم  الة في رأيكم

: يعود ذلك إلى-)أجوبة الت-ميذ( تسجل ا*جوبة على السبورة من قبل الت-ميذ-

 للتوظيفشاملة وجود سياسة وطنية عدم�

 إغ-ق المصانع العموميةبسبب اJنتاج الوطني تراجع�

 ا<ستيراد المتزايد نحو التوجه�

ا إل@@@ى المتابع@@@ة باب، دون إخ@@@ضاعھ توظي@@@ف ال@@@شم@@@شاريع أم@@@وال باھ@@@ضة ف@@@ي ص@@@رف�

ماو . مصيرھايجھلالمراقبة المستمرة، إذ غالبا

.وحدھا الدولة أمرا يخصو اعتباره البطالة الخاص مساھمة القطاع عدم�

.ّ ا>ن، نحاول ربط ھذه ا+جوبة لنكون منھا أول فقرة في الموضوعبنا ھيا

الذلكيتم- أ يكون كتابيا إذا ما اس@تطاع بع@ض  كتاب@ةت-مي@ذ ا<نتھ@اء م@نِ شفاھيا، كما يمكن

.الفقراتّفقراتھم، مستغلين في ذلك مدة العرض الشفھي، تتبع ھذه لطريقة في بناء كل
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: الثانيالعنصرمناقشة 

َلم تنتشر)أ ؟ البطالة في أوساط الشباب خاصةِ

اليمثل أو<، *ن الشباب في ب-دنا-: الت-ميذأجوبة.أ  مجتمع ا*غلبية الساحقة من أفراد

 يرفضون ا*عمال البسيطة– إلى وقت قريب– من الشباب كانوا كثير�

 المثقف عند التوظيف، منھ@ا اش@تراط الخب@رة الطويل@ة ف@ي للشباب شروط تعجيزية وضع�

 يكونون حديثي العھد بالدراسةجل الشبابأنمع المستھدفة،الوظيفة

 طري@@@ق التعاوني@@@ات ف@@@ي ت@@@وفير مناص@@@ب ش@@@غل ع@@@ن ا<جتماعي@@@ة مب@@@ادرة الفئ@@@ات ع@@@دم�

.والمنظمات الجماھيرية

Hقت��صادية بالتق��صير، وبالت��الي ال��دوائر ت��رون أن بع��ضكم ق��د أص��در أحكام��ا اتھ��م فيھ��ا أHا 

اس@تقينا ھ@ذه المعلوم@ات؟تل�كالتسبب في نقص مناصب الشغل؟ فما ھو مصدر معلوماتھم

. والخاصةالعموميةمن اJذاعة والصحافة 

-ّ لتكون الفقرة الثانية م@ن الموض@وع–ا*جوبة إلى بعضھا بعضا ربط ھذه عمليةتجري-

والطريقة التيبنفس .ّيعبر عنھا شفويا كونت بھا الفقرة السابقة،

.مخاطر البطالة: ا>ن إلى العنصر الثالثنتطرق

: الت-ميذأجوبة

و مفس الفراغ- و تجعله عالة على غيرهّعزته،دة، البطالة تفقد الشخص قيمنه،

وفي من تحقيق ذاته منعهت� و المجتمع،  طموحه، تقتل فيه روح اJبداع تشل إرادته

و الحراإلى الكسب تدفعهقد�  إذا كان من مخدرات،م، أو تناول الممنوعات من خمور

 ية واJيمانالشخصضعاف

والشعراء، قول أحد يحضرني� :لكنه لم يُرقه يخاطب فيه شابا وجد عم-

في�و ليلك نائمّ بطال نھارك ! الدنيا تعيش البھائم ھكذا

 بناء الفقرة الثالثة م@ن الموض@وع، بإتب@اع الخط@وات ال@سابقة، كم@ا على تساعد ھذه ا*جوبة-

.ّيعبر عنھا شفوياو،ا*ولى الثانيةجرى في الفقرة
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 الحل��ول المناس��بة لمعالج��ة ق��ضيةإيج��ادننتق��ل إل��ى العن��صر ا+خي��ر ف��ي الموض��وع، وھ��و 

؟بالق��ضاءفم��ا الحل��ول الت��ي ترونھ��ا كفيل��ة. البطال��ة إن البطال@@ةّ أو الح��د م��ن ھ��ذه الظ��اھرة

. تعاني منھا أغلب الدول حتى المتقدمة منھاعالمية،ظاھرة 

ّھل فيكم من يرغب ف�ي ال�رد عم�ا ذھ�ب  لك@ن ص@حيح،م@ا ذھ@ب إلي@ه الزمي@ل؟إلي�ه زم�يلكمّ

و- الغالبفي-البطالة في الدول المتقدمة ليست ناجمة  أو الفوضى التبذير، عن سوء التسيير

.في استغ-ل الثروات الوطنية

 أسباب طارئة كإف-س بع@ض المؤس@سات الكب@رى ب@سبب عوام@ل إلى البطالة عندھم تعود إن

 .... منت@@وج م@@ا، فاقت@@ضى ذل@@ك تقل@@يص ع@@دد العم@@الاس@@تھ-كاقت@@صادية موض@@وعية، أو ت@@دني

.السبورةتسجيل الفقرة على

؟رما  تعويض الي@د المتقدم،ھذا صحيح، ويضاف إلى عوامل البطالة في العالم أيكم في ھذا

 ....العاملة بالرجل اQلي أو ما يسمى بالروبوتيك

.نعم، ولم نتوقعه؟موضوعناأH تDحظون أننا أضفنا عنصرا جديدا إلى

و  ف��ي كتاب��اتكم Hحظ��تم ذل��ك ولعلك��مالمواض��يع،ھ��ذا كثي��را م��ا يح��دث أثن��اء معالج��ة نع��م،

إن العن@@@@وان ب@@@@ديھي عن����وان؟أيت، تح����ن����ضيفه إذن إل����ى عناص����ر الموض����وع ال����سابقة

و بھ�ذا ت�صبح ل�دينا فق�رة رابع�ة ت�ضاف إل�ى الفق�رات" المتقدمة الب-د في البطالة:"وواضح

.القضيةإيجاد الحلول لھذه عنصرِلنعد بعد ھذا إلى.و ھي جاھزة كما ترونالسابقة،

 ھ�م المخول��ون اHجتم��اع،ل��ول؟ ف�ي الحقيق��ة إن خب�راء اHقت��صاد وعلم�اء فم�ا ھ��ي ھ�ذه الح

H ش�ك أنك�م  ف�ي بع�ض الح�صص اس�تمعتملتقديم الحلول للخروج من أزمة البطال�ة، ولك�ن

 ال�صحف ع�ن ظ��اھرة ف�يع�ن طري�ق اMذاع�ة أوم�ن خ�Dل ق�راءاتكم لم�ا ين�شر المتلف�زة أو

 ھ@ذا ص@حيح، فق@د أش@ار م�ن ذل�ك؟البطالة وم�ا ت�ستدعيه م�ن حل�ول، فھ�ل يح�ضركم ش�يء

و الق@ضاء عليھ@ا ت@دريجيا، يساھمبعض الخبراء إلى ما يمكن أن ّ في الح@د م@ن ھ@ذه الظ@اھرة

 دقيق@@ة، إح@@صاء علم@@ي ش@@امل للي@@د العامل@@ة، الت@@شجيع الفعل@@ي توظيفي@@ةبن@@اء سياس@@ة: م@@ن ذل@@ك

.ا*راضيللشباب <ستص-ح
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 ف@يالشباب المعني إلى فت@رات تكويني@ة يكون بإخضاع كيف يكون ھذا التشجيع في نظركم؟

 الوسائلاستص-ح ا*راضي، وأن تبنى لھم سكنات بسيطة في عين المكان، وأن يمكنوا من

.الضرورية لذلك

و ھل من حلول أخرى؟  أھمھا عل@ى الل@وحّيسجليستمر الت-ميذ في تقديم الحلول ومناقشتھا،

فوثم يتم ترتيب تل@ك ا*جوب@ة ّق@رة متماس@كة ويعب@ر عنھ@ا ش@فاھيا، كم@اّربطھ@ا، بحي@ث تك@ون

. مع الفقرات السابقةجرى

 م@ن قب@ل الت-مي@ذ، م@ع محاول@ة الموض@وعالعودة مرة أخرى إل@ى التعبي@ر ع@ن كاف@ة عناص@ر

.الربط بينھا

ّ وما يبقى لنا سوى خDصة، نت�وج المقدمة،بھذا، نكون قد انتھينا من العرض، وقبله من
ف  إليھ@ا أن ن@ضيفن، ويمك@ّنلخص فيھا ما جاء في الع@رض يھا؟بھا موضوعنا، فماذا نقول

.ّما يدعم آراءنا وأفكارنا ويزيدھا وضوحا

 وت@سجل إح@داھا الخ-ص@ات،يترك ا*س@تاذ مھل@ة للتفكي@ر، ث@م ي@ستمع إل@ى بع@ض كيف ذلك؟

و لتكن الخ-صة التالية :على السبورة،

 واجبو.ا مفتاح اQفات جميعا لكونھالبطالة، في المجتمع أخطر من ظاھرة ليس

 عل@ى والعم@ل م@ستقب-ّ ا*مة، المبادرة بما يحد من استفحالھاّعلى مقدراتالقائمين

.جذورھااجثثات

 الموض@وع ش@فاھيا، أويق@وم ا*س@تاذ ع@نيطلب من أحد الت-ميذ النبھاء، أن يح@اول التعبي@ر-

تكام@ل، أو ا<كتف@اء بالكتاب@ة ف@يمموض@وعث@م يعم@د إل@ى تكلي@ف الت-مي@ذ بكتاب@ة. نفسه ب@ذلك

.بعض عناصره، على أن يتم ذلك كله خارج القسم

����
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:التكليف

 تن�ذر بمخ��اطر داھم�ة، تھ��دد المجتم�ع ف��ي كاف��ة المخ��دراتإن انت��شار ظ�اھرة":الموض�وع

."مجاHت حياته

ّح@د م@ن الحل@ول الكفيل@ة بالومخاطرھ@ا، مقا< تحلل فيه ھذه الظ@اھرة، مبين@ا اكتب: المطلوب

.انتشارھا

 أن حصة التكليف ھذه، ھي بمثاب@ة تطبي@ق لم@ا إلى تقديم الموضوع، ينبه ا*ستاذ الت-ميذ بعد

وھ إذنم، فعليھُعرض سابقا  ما قيل من خصائص المالر، استحضا الجديدمقالھم يكتبونم،

و ا<لتزامو، ا<جتماعي َوع البطال@ة، ما أفادوه ف@ي أثن@اء تق@ديم موض@ر، واستثمابھامتطلباته

وثمّكيف تمت فيه المقدمة، ُحددت العناص@ر وح@ررت جزئي@ا، ف@شكلت الع@رض ًّ كيف ّ انتھ@تّ

.بالخ-صة

 إل@ى الت-مي@ذ تزويد الت-ميذ بالمادة الضرورية لكتابة مقالھم، يمكن لTستاذ أن يرش@د وبھدف

و  مكتب@تھمىإل@المعلومات التي تتصل بموضوع المخدرات، في@وجھھم أو< مصادر المعارف

أو مكتب@@ة البلدي@@ة، إل@@ى المج@@-ت مكتب@@ة الثانوي@@ة، ث@@م إل@@ىالخاص@@ة، أو إل@@ى المكتب@@ات العائلي@@ة

و ً الطبي@@ة ا<ش@@ھارية الت@@ي كثي@@را م@@ا تتن@@اول ھ@@ذا الموض@@وع، وينب@@ه ال@@دورياتوحت@@ى الجرائ@@د

 ف@@ي آخ@@ر الح@@صة إل@@ى ض@@رورة إح@@ضار موض@@وعاتھم ف@@ي الح@@صة المقبل@@ة الت-مي@@ذا*س@@تاذ

ا( و حصة )الدعملتدريب

و ال���دعمح���صة  ظ���اھرة انت���شار- الح@@@صة بت@@@سجيل موض@@@وع المق@@@التنطل@@@ق: الت���دريب

واعلى-المخدرات و يحلل م@ن قب@ل الت-مي@ذ لسبورة من قبل تلميذ، ثم ُيقرأ ُيشرح مضمونه،

: ا*ستاذ، يلي ذلكبرعاية

ابالعناصر الت-ميذ مطالبة� .لسبورةّ ا*ساسية المشكلة للعرض، ترتيبھا على

 ذلك تقديم م-حظات الت-ميذ وآرائھ@م فيم@اب، يعق قبل كاتبيھامن بعض المواضيع قراءة�

.استمعوا إليه
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و الخ-صات ومناقشتھا من قبل الت-ميذ، يركز المقدمات إلى بعض ا<ستماع� ّو الفقرات

 للموض@@وع، وان@@سجام م@@ا كتب@@وه م@@ع التقني@@ة م@@ع ص@@لب الت-مي@@ذ اس@@تيعابفيھ@@ا عل@@ى م@@دى

.الموضوع

مافقرة على تقيد كل الحرص� و و بفكرتھا الرئيسية رب@ط انطوى تحتھا من أفكار ثانوية،

.المناسبةالفقرات با*دوات 

 ا*ستاذ بين ال@صفوف Jلق@اء نظ@رات خاطف@ة عل@ى بع@ض يتنقل في ھذه الحصة أن يحبذ�

و التنب@@يھھمجزئي@@ات مق@@ا<ت الت-مي@@ذ، ا ذاتي@@ا، خط@@أ ق@@صد ت@@صحيحھا ت@@صحيح إل@@ى م@@واطن

و عبارات راقيةإلىتشجيع آخرين في تلك ا*ثناءو . ما اھتدوا إليه من أفكار جيدة

 ينبه ا*ستاذ مرة أخرى، إلى ض@رورة احت@رام العناص@ر ا*ساس@ية الحصة،ُقبيل انتھاءو�

و و الح@@رص عل@@ى احت@@رام معالجتھ@@اللمق@@ال، تقني@@ات التعبي@@ر، كوض@@وح المعن@@ى، بجدي@@ة،

 بع@@ض الت-مي@@ذ ال@@ذين يج@@دون ص@@عوبة ف@@ي اس@@تكمال مق@@الھم، أن رش@@ادوإس@@-مة الع@@رض،و

و . ما كتبوهتصحيحيكتفوا بمراجعة

ل@م ينت@@ه الت-مي@@ذ م@@ن كاف@@ة الت@@صحيحات، الح@@صة، تجم@@ع المواض@@يع، حت@@ى وإنآخ@@ر ف@ي

 وثائقھمُنبھوا إليھا، باJضافة إلى ما سيقدم إليھم من م-حظات خطية على بكونھما<كتفاءو

.ي أثناء حصة التصحيح القادمةف

):تصحيح ا*ستاذ( التصحيح الفردي متطلبات: التعبيرتصحيح حصة

. الرموز المتفق عليھا على وثيقة التلميذ، قصد التصحيح الذاتيتثبيت�

. طمس أخطائه بالشطبعدم�

 التي يسجلھا ا*ستاذ على وثيقة التلمي@ذ أن تك@ون بخ@ط واض@ح، الم-حظة أن تكونّيؤمل�

و أ< تك@@ون مج@@رد ترجم@@ة للع-م@@ة ھ@@ادف،وبأس@@لوب ترب@@وي و مرك@@زة، ّو أن تك@@ون دقيق@@ة ّ ّ

< تفيد التلميذ في شيء إذا كانت الع-مة)متوسط(فعبارةالممنوحة، ،10/20.

ّ ينب@@ه التلمي@@ذ، إل@@ى م@@ا يك@@ون ق@@د وق@@ع في@@ه م@@ن أخط@@اء، كع@@دم فھ@@مأنف@@ي الم-حظ@@ة، يج@@بو

ص@@ره، أو ع@@دم إج@@ادة الخ@@ط، أو ع@@دم ا<عتن@@اء بنظاف@@ة م@@ن عناعن@@صرالموض@@وع، أو ت@@رك
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إلا*ستاذ،كما على. الوثيقة وّ أ< يعمد إنما يكتفي بأن ي@شيرى التشطيب على كتابات التلميذ،

. من نقائص، برموز متفق عليھا مع الت-ميذفيھاإلى ما 

الت-مي@ذ، أن ينتھ@ي ا*س@تاذ م@ن ت@صحيح وث@ائق بعد: مشروع التصحيح الجماعيمتطلبات

فيعمد و إلى وضع خطة للتصحيح الجماعي .التقويمي القسم، بھدف الرصد والتصنيف

وو ت@@ي وق@@ع فيھ@@ا الت-مي@@ذ،الال@@شائعةالت@@صنيف يق@@صد ب@@ه، م@@ا ُرص@@د م@@ن ا*خط@@اء الرص@@د

و ، يري@د ا*س@تاذ انتھاجھ@االطريق@ة الت@يوترتيبھ@ا ح@سب المعن@ى،وتصنيفھا من حيث المبنى

 ا*س@@تاذ إل@@ى مرحل@@ة التق@@ويم الجم@@اعي لمواض@@يع يخل@@ص ث@@م.وي تحقيقھ@@ا الت@@ي ين@@فوا*ھ@@دا

ّ للموض@وع ب@صفة عام@ة، تف@وق بع@ضھم ف@ي تحلي@ل الت-مي@ذالت-ميذ، يراع@ى فيھ@ا م@دى فھ@م

والمق@الالموضوع، احت@رامھم لمتطلب@ات ّال@شكل، ث@م يح@دد ع@دد أولئ@ك م@ن حي@ث الم@ضمون

ي@صنف تل@كو، لم يحالفھم التوفيق تمام@ا، إن ُوج@دوا الذينك، وأولئّالذين لم يوفقوا إ< جزئيا

. بابهفيّالمواضيع جميعا ك- 

 الجماعي المقترحة للتصحيح الطريقة

 أثنائ@ه، ق@صد الت@صحيح أو ف@ينھاي@ة إرجاء تقديم وثائق الت-ميذ إل@ى م@ا بع@د يمكن:مDحظة

و الھ@@دف الب@@@دء إذا ك@@@انالت@@صحيح،يمك@@@ن تق@@ديمھا ف@@@ي بداي@@ة ح@@@صةّتحقي@@ق ھ@@@دف مع@@ين،

<و. بالتصحيح الذاتي وتصبحالتنويع في ذلك مطلوب، حتى ب@أي العملية روتيني@ة، إ< أن@ه،

ُبدئ بھا التصحيح، ف- بد من  َمن الطريقتين  الم-حظات العام@ة الت@ي ح@ضرھا ا*س@تاذ تقديمِ

و من التذكير بأننابد<ثم.قبل توزيع المواضيع م@ن ثم@ة ھنا ب@صدد ت@صحيح م@ادة التعبي@ر،

:لذا يجب التركيز على ما يلي.< على شيء آخرعليهّيجب أن ينصب ا<ھتمام 

 على س-مة المعاني وصحة ا*فكارالحرص-

 بترتيب عناصر المقال ترتيبا منطقياا<ھتمام-

و اكتشاف-  ف@ي التعبي@ر ال@شفوي، ط-ق@تھم بعض المواھب من الت-ميذ، من خ-ل كتاباتھم

.صة تبعث كوامنھم وتبرز قدراتھمخابرعايةإحاطتھمو
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 تخصيص أكبر جزء من زمن الحصة، لتصحيح البناء الفكري واللغوي، وم@ن يقتضي وھذا

أوعلىّ على الجزئيات اللغوية، إ< عدم التركيزثمة يفسد معنى، أو فكرة،ّ ما يخل بالسياق،

ك، أو شاھد سيقُ أو حكمة نقلت بلفظ ركيشريف،أو يسبب خطأ في آية كريمة أو في حديث 

.في غير ما وضع له

 شاكله ھو الذي يجب أن يھتم ب@ه ويعم@ق ويح@سس الت-مي@ذ ب@ه ف@ي ح@صة ت@صحيح وما ھذا،

و وليس إطالة الوقوف عند اللغالتعبير،مادة أن@ه يمك@ن ويات والخوض في جزئياتھا، خاص@ة

. في حصص أخرىتداركھا

أق@@راءة- م@@ساءلة الت-مي@@ذ ع@@نوو اثن@@ين،ّ الموض@@وع المقت@@رح م@@رة أخ@@رى م@@ن قب@@ل تلمي@@ذ

 يركز فيھا على م@دى زم-ئھم،ثم يتطوع تلميذان أو ث-ثة لقراءة مواضيعھم على. عناصره

و ث@خ-ص@ةتوافر العناصر ا*ساسية للمقال من مقدمة وعرض ج@ه الت@صحيح إل@ى كاف@ةيتم،

و :ّتتبع فيه الخطوات التاليةالمواضيع،

 أھمية ذلكوتأكيدّ الخط ونظافة الوثيقة، مراعاة جمال العرض، من حيثضرورة.1

 قراءة نص موضوع المقال بعد تسجيله على السبورة إعادة.2

 عناصره على السبورة من قبل الت-ميذتسجيل.3

 عن المطلوب، أو عدم خروجه الت-ميذ أنفسھمف، ليكتشّ ا*ستاذ مقال معين به خللييقدم.4

 ...تقسيمه إلى فقرات أو

نتصحيح.5  عناص@رھا، أو التوس@ع بأح@دقص في التقنية المطلوبة، ك@اJخ-ل لما لوحظ من

و التذكير مرة أخرى بضوابطھا إذا كان الخطأ  شائعاّالمفرط فيھا،

و مبنىس-متھا الت-ميذ بتصحيح مجموعة من العبارات من حيث عدم تكليل.6  معنى

 دون إطالة الت-ميذ،بينّ الت-ميذ بتصحيح فقرة تضمنت ھفوات لغوية شاعت مطالبة.7

. الثانوي@ةأفكارھ@ا فقرة أخ@رى م@ن حي@ث غم@وض فكرتھ@ا العام@ة أو ب@ساطتھا أو تصحيح.8

. ا*فكار وحدھاإلىويستحسن أن تكون خالية من ا*خطاء اللغوية حتى يوجه ا<ھتمام

وقراءة.9  اJشادة بأصحابھا بعض الفقرات الجيدة
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 وتج@رى ل@ذلك عملي@@ة- لبداي@@ةا ف@ي- موض@وعان جي@دان دون اJش@@ارة إل@ى كاتبيھم@ا يق@رأ.10

.تصويت، لتحديد أحسنھما

ب موضوعه ويوزع على ت-ميذ القسمع، ويطب بالفائزيشاد.11  أق@سام المؤس@سة كاف@ة عل@ىل،

.وتسلم نسخة منه إلى اJدارة

 التصحيح الذاتي التي س@بق لTس@تاذ أن أش@ار فيھ@ا إل@ى ا*خط@اء مرحلة في النھاية تأتي.12

 بوس@@اطة الرم@@وز المتع@@ارف عليھ@@ا، والت@@ي يك@@ون الت-مي@@ذ ق@@ديعالمواض@@المرتكب@@ة ف@@ي كاف@@ة

 الجماعي، فيمر بين الصفوف لمتابعة العملية مع الت-ميذ التصحيحصححوا بعضھا في أثناء

ًقد ي-حظ خطأ شائعا بين الت-مي@ذ، فات@ه ف@ي الت@صحيح الجم@اعي،والحاجة،ومساعدتھم عند ً

. لتصحيح ذلكالت-ميذفيباه
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 العربية والعروضاللغة قواعد تعليمية:السابعـــةالوحدة 
 ت@أليف ف@ي تراع@ى الت@ي والمع@ايير ال@ضوابط ھ@ي) والب-غ@ة والصرف النحو(اللغة قواعد

 ال@د<<ت، ھ@ذه وف@ق اللغ@وي التعام@لّلي@تم ال@د<<ت، وتحدي@د التراكي@ب وبن@اء الك-م عناصر

.باللغة المتعاملون تھدفھايس التي المقاصد وحسب

 اللغ@ة فصل يمكن<ّ*نه نفسھا، باللغة ا<ھتماممن جزءا القواعد بتعليم ا<ھتمام كان لذا

. اللغة وھو منه نبعت الذي ا*صلعن القواعدو< قواعدھا، عن

 ھ@دف ھ@ي الت@ي-المختلف@ة اللغوية المھارات اكتسابّأنھو بالقواعد ا<ھتمام ھذا ومنشأ

 والتوظي@ف والب-غي@ة، وال@صرفية النحوي@ة للحقائق الدقيقة المعرفة على موقوف-اللغة تعليم

.لھاّالجيد

 اكت@ساب عمليةفي تكاملھاب، وجوانالفروع ھذه بين ا<لتقاء نقاط إلى اJشارة منّبد و<

:اللغوية الملكة

 ف@ي ت@رد حين الجملةأو للكلمة تعطى التي والوظائف المعانيفي بالبحث تعنى جميعاّأنھا.1

ّمعين؛ د<لي ھدف تحقيق بھا ويقصدّمعين، سياق

 اللغوية؛ المھارة تكوينفي متكام-ّك-ّتشكل مجموعھا فيّأنھا.2

ّيتمي@ز ف@رعّك@ل ك@ان وإن حت@ى اللغ@وي، النظامّومميزات اللغة خصائص ببيان تعنىّأنھا.3

 به؛ّخاصة بمصطلحات

. العلوم التي يخضع فيھا البحث للمنھج العلميمنّأنھا.4

ف@@ي م@@ستوياتھا اللغ@@ة ممارس@@ة ض@@من و< تتحق@@ق الفائ@@دة م@@ن تعل@@يم ھ@@ذه الف@@روع إن ل@@م ت@@درج

.المختلفة

ّ الت-حم بين فروع اللغة، إ< أن كل فرع منھ@ا يتمي@ز بخ@صوصيات، نلخ@صھا ف@ي ھذا رغمو ّ ّ ّ ّ

: يأتيما

والببّيتمي@@زو النحــــ��ـو ووع-قتھ@@اظيف@@ة الكلم@@ة ح@@ث ف@@ي ومع@@اني بغيرھ@@ا داخ@@ل الجمل@@ة،

 أواخ@ر الكلم@اتّتصاغ وفق ن@سق مع@ين، وبالبح@ث ف@ي التغيي@رات الت@ي تلح@قي التراكيب الت
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ّ ع-مة مميزة دالة على تل@ك الوظيف@ةّمجردوبھذا يصبح اJعراب.وا*حكام التي تعطى لھا ّ

ّالت@@ي يق@@صدھا الم@@تكلم أو الكات@@ب، أي أن  ھ@@و ا*س@@اس عن@@د دراس@@ة القاع@@دة، والمبن@@ىىالمعن@@ّ

ل@ذا يج@ب عن@د ت@دريس.ّ بالدراسة ا*فقي@ة للغ@ةيسمىّصورة معبرة عن ھذا المعنى؛ وھذا ما

 المعن@ى قب@ل المبن@ى، وإعط@اء ا*ولوي@ة للوظ@ائف قب@ل إلىّالقواعد النحوية أن نوجه ا<ھتمام 

. البحث عن المصطلحات وا*حكام

وحث في بنية الكلمة الببّيتميزو الصــرف ھا والتغييرات التي تلحقھا أوزانوصيغھا وأقسامھا

ّ وھذا ما يسمى بالدراسة العمودية للغة...بالزيادة أو ا<نقصان ّ.

وحث في الببّوتتميز البDغـة الت@ي يعتم@دھا الخط@اب Jب@راز المختلف@ةأساليب التبليغ المعاني

. نفس م@ن عواط@ف وأحاس@يسال@ ف@ي يخ@تلج لم@ا خليال@دار، والت@صويالفروق الد<لية الدقيق@ة

ّإلى الكشف عن القواعد العامة التي تتحكم في عمليات ا<تصال سعىتمن جھة أخرىھيو ّ

. والتواصل

: الثانويةاللغة في المرحلة تدريس قواعد أھداف

 ثقافي@ة،و وفكري@ة تربوي@ة لغاي@ات وسيلةھيبل لذاتھا،ّتدرس< القواعدّأن المعلوم من

 اللغوي@ة، التراكي@ب ونظ@ام اللغوية، البنية خصائص فھم علىّالمتعلم تساعد أدوات باعتبارھا

 ال@@سليم وا<س@@تعمال الف@@صيح التعبي@@ر عل@@ىّفيت@@درب اللغ@@وي؛ الن@@سق داخ@@ل الكلم@@ات ووظ@@ائف

. المقصودة والد<لة المعنى فھم سوء إلىّتؤدي التي ا*خطاءّويتجنب للغة،

 تك@وين ف@ي أث@را لھاّفإن لغوية، أھداف تحقيق إلى ترمي حتى وإن كانتاللغوية القواعدو

.التفكير طرائق بعضمن وتمكينهّالفني، ذوقه وتھذيبّالمتعلم شخصية

 ال@سليم ا<س@تخدامتنمي@ة تفكي@ره، وإل@ى إل@ى حاجةفي المرحلة ھذهفي التلميذّأنفيّشك و<

 ل@ه يكف@ل بم@اّم@زودا فيخ@رج والمھنية، العملية وللحياة جامعيةال للمرحلةّيھيئه ذلكّ*نّللغة،

.ومتطلبات ا<نسجام مع البيئة ا<جتماعية مع الحياة الثقافيةّالتكيف

 الملكة اللغوية، إكسابه المرحلة ھو ھذه فيّ السعي إلى تحقيقه لدى المتعلم ينبغي ھدف وأكبر

ّ< تتحقق إ< بالدربة التي .ّية المتكررةسة الواعرماوالمّ
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:بـتحقيق ذلك مرھونو 

لالتي معارف التلميذ اللغويةتوسيع	 .سانه عن اللحن، وقلمه عن الركاكة من شأنھا صون

تّ، ومتطلب@ا ال@سياقم، وفھ@ القواعد توظيفا قائما عل@ى إدراك المعن@ىتوظيف على تدريبه	

.المقام

.ةتوظيفھا عند الحاجوااسترجاعھّ على تنظيم المعلومات اللغوية حتى يسھل تدريبه	

. التعبير المختلفةأشكالّدقة الم-حظة والموازنة بينه تعويد	

التعامله م@ع الفني من خ-ل ذوقهةنميت	  وإب@راز م@ا فيھ@ا م@ن أس@اليبّمتنوع@ة،الن@صوص

.ةليجموصور راقية

. من خ-ل التعامل مع ا*حداث قدرته على التحليل والتعليل واJقناعتنمية	

وا*داء الراق@@ي الجمي@@ل،والتعبي@@ر ال@@سقيم التميي@@ز ب@@ين التعبي@@ر ال@@سليم عل@@ى قدرت@@ه تنمي@@ة	

. الركيك الضعيفوا*داء

.ّ في التعبير عن عواطفه ووجدانه بطرق فنيةمھاراتهيةرقت	

ّ ينبغ@@ي أن يتح@@رى ا*س@@تاذ الدق@@ة ف@@ي اختي@@ار الن@@صوص وا*مثل@@ة الت@@ي ا*س@@اس ھ@@ذا وعل@@ى ّ

ّ ويبتع@د ع@ن التكل@ف وال@صنعة، وفي طريق@ة المعالج@ةاللغويةطةا*نش تدريسهفييستخدمھا

ّحتى يحصل لدى التلميذ التذوق الفني للغة العربية وفنون ا*مثلةصياغةفي ّ .آدابھاّّ

ّ م@@ا زال المرب@@ون يؤك@@دون أن الطريق@@ة الم-ئم@@ة لتعل@@يم القواع@@د ھ@@ي:الطريق��ة البيداغوجي��ة ّ

ّيا ا<ستقراء ومزايا القياس، أي تستفيد م@ن أھ@م من@اھج الطريقة المتكاملة التي تجمع بين مزا

تلك الطريقة العلمية التي تعتمد النھج ال@ذي ي@سير علي@ه العق@ل ف@ي تعامل@ه م@ع ا*ش@ياء. الفكر

والوقائع الت@ي تبح@ث ع@ن الحق@ائق والمع@اني، فتب@دأ با<س@تقراء وتنتھ@ي بالقي@اس، تنطل@ق م@ن 

ھا ومقارنتھا واستخ-ص النق@اط الت@ي تلتق@ي عن@دھاّالحا<ت الخاصة، ومن الجزئيات لدراست

ّكل حالة أوكل مثال، سعيا للوصول إلى المفھوم العام، وضبط المعايير الت@ي ت@شكل القاع@دة ّ ّ.

ّثم يبدأ القياس الذي ھو ف@ي ا*ص@ل تطبي@ق للقاع@دة وترجم@ة للمفھ@وم الكل@ي الم@ستخلص م@ن ّ

.دراسة الحا<ت
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إذا ك@@ان م@@ستوى) أي يعتم@@د الطريق@@ة القياس@@ية(رة إل@@ى القي@@اسّوق@@د يقف@@ز ا*س@@تاذ فيتج@@ه مباش@@

ّالت-مي@ذ ي@@سمح ب@@ه، فينطل@@ق م@ن الق@@انون، بحي@@ث يع@@رض الفك@رة أو القاع@@دة، ويحللھ@@ا ويب@@رز 

ّالحقائق التي تشكلھا، ثم يبحث عن أمثلة أو ، على أن يكون الھ@دف دائم@ا ھ@وّتجسدھانماذجّ

.عراض الوظائف قبل المصطلحات وا*حكامالتركيز على المعنى قبل المبنى، واست

ّون@ذكر ھن@ا أن المنھ@@اج الرس@مي ل@@م يل@زم ا*س@تاذ ّ طريق@ة معين@@ة، *ن طرائ@ق إك@@ساب بإتب@@اعّ ّ

ّالمعرفة وتوصيل المعلومات إلى المتعلمين عديدة ومتنوع@ة، ويمك@ن لTس@تاذ أن يعتم@د منھ@ا  ّ

ّمت@وخى، وھ@ذا م@ا ي@ستجيب لفك@رةّما ي-ئم مستوى ت-ميذه وطبيعة ال@درس ويحق@ق الھ@دف ال

ّالطرائق النشيطة التي دعا المنھاج إلى تطبيقھا في كل فروع المادة ّ.

ّ النشيطة، فإنه ي@سعى ب@ذلك إل@ى جع@ل ا*س@تاذ يب@دع الطرائقوإذا كان المنھاج يفضل اعتماد

ّفي تعامله مع المنھاج تحلي- وتخطيطا وتنفيذا، وينظر إل@ى الم@تعلم عل@ى أن@ه مح@ور أساس@يّ

ّوطرف فاعل في عملية التعلم، فيختار ا*ستاذ من الطرائق والمنھجيات ما ي-ئم الدرس، أو

ّي-ئم جزءا منه فيوجه اھتمام المتعلمين إلى العمل بالطريقة ا<ستقرائية حين يكون ذلك أمرا ّ

ن،ّد ذل@@ك أم@@را ممكن@@ا وف@@ي م@@ستوى المتعلم@@يو ي@@دفعھم إل@@ى القي@@اس حي@@ث يج@@مفي@@دا وم-ئم@@ا،

ّويدفعھم إلى أسلوب الحوار حين يرى الحوار ھو ا*سلوب ا*نفع، وإلى التلق@ين ح@ين يتح@تم 

ّوبھذا يركز ا*ستاذ في خطته على منطق التعلم أكثر من منطق التعل@يم، فيجع@ل م@ن. التلقين ّ ّ

ّن@@شاط الم@@تعلم مح@@ور ا*ن@@شطة المدرس@@ية، ويدفع@@ه إل@@ى الم@@شاركة البن@@اءة ف@@ي ال@@درس، وإل@@ى

.ّث وا<ستكشاف، ويحفزه على بذل الجھد للوصول إلى الحقائق بنفسهالبح

أم@@@ا ا*س@@@تاذ ف@@@ي س@@@ياق الطرائ@@@ق الن@@@شيطة فيب@@@رز دوره ف@@@ي التوجي@@@ه واJش@@@راف واJث@@@ارة

ّوالتنظيم، ويستطيع أن يصبح منشطا لفاعلي@ات الق@سم إن ھ@و خط@ط لدروس@ه، وع@رف كي@ف 

ّحية فالطريقة النشيطة.ّليعرف قدرات كل واحدّيختار ا*سئلة ويمنھج التعامل مع المتعلمين

ّ وإث@ارة قابلي@ة الم@تعلم الوس@ائلواختي@ارّفعالة، ھدفھا جعل ا*ستاذ يبدع في أس@اليب التن@اول،

.ّبجعله يستخدم إمكاناته العقلية والحسية الحركية
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: النشيطـةالطرائـق مرتكزاتبعض 

فيويمكن :ّ أن نلخص ھذه المرتكزات

ال� ّظروف والوسائل التي تثير فاعلية المتعلم وتحفزه على المشاركة في كل مرحل@ة إيجاد ّ ّ

 من مراحل الدرس، وعلى ا<كتشاف التدريجي للحقائق؛

اJلق@@اء،( من@@ه مرحل@@ة أو ال@@درس يقت@@ضيه م@@ا ح@@سب الت-مي@@ذ م@@ع التعام@@ل أس@@اليب تنوي@@ع�

؛يذ مكن خ-ل المناقشة، فالمھم أن تبرز فاعليات الت-م)الحوار، المناقشة، الموازنة

ّ المتعلم@ين واس@تعداداتھم، وذل@ك بتزوي@دھم بفني@ات التفكي@ر المنھج@ي ال@سليم حاج@ات تلبية�

 النق@د الموازن@ة، التعلي@ل، التحلي@ل،الفھ@م،: على استغ-ل ما أمكن م@ن العملي@ات العقلي@ةالقائم

؛...والحكم، ا<ستد<ل

 الذي ي-حظ، ويستقري، ويقارن، وي@وازن،ّإعطاء الدور ا*كبر للتلميذ في الحصة، فھو�

. ويستنبط

:الـدرس سيـر

 م@نّ<ب@دّ قواع@د اللغ@ة، فإن@ه ت@دريس ف@ي ا*س@تاذ يعتم@دھا الت@ي التعليمي@ة الطريقة كانت مھما

ّ خط@@@وات تمكن@@@ه م@@@ن تحقي@@@ق ا*ھ@@@داف الت@@@ي س@@@طرھاف@@@يّتنف@@@ذ اس@@@تراتيجية  مراع@@@اةع، م@@@ّ

. اللغةّخصوصيات كل فرع من فروع

ف :ةي النقاط اQتيّوتتمثل ھذه الخطوات عموما

: يكونأنيمكنو:التمھيد.1

اللمعلوماتلةجعمرا� ، الجديد بالدرستي لھا صلة السابقة

، للموضوع الجديد يراه ا*ستاذ مناسباااستھ-لياحديث�

:العـرض.2

وتلخ@يص)اء اعتماد طريقة ا<ستقرحالفي(ير لموضوع الدرسّالنص الذي اخت عرض-أ

ّمعانيه، ثم مطالبة الت-ميذ باستخراج ا*مثلة بتوجيه من ا*ستاذ، بعد أن يع@ين لھ@م موض@وع  ّ

وق@@د تك@@ون ا*مثل@@ة الم@@ستخرجة غي@@ر كافي@@ة م@@ن حي@@ث ش@@موليتھا للح@@ا<ت الم@@راد.ال@@درس
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 الع@رضّ، ف@إنّوف@ي ح@ال ع@دم وج@ود ن@ص متكام@ل.ّدراستھا، فيحضر ا*س@تاذ أمثل@ة أخ@رى

Tّالمق@صد، عدي@دة حت@ى ت@شمل ك@لّتامة المعنى واضحةن أن تكوى، علّمثلة المستقلةيكون ل

ّالحك@@م، *ن م@@سألة تع@@دد ا*مثل@@ة م@@سألة ض@@رورية، تمك@@ن الت-مي@@ذ م@@ن جزئي@@ات القاع@@دة أو ّ ّ

.ّاستقراء كل حالة، وم-حظة الصفات المشتركة بين جميع ا*مثلة

 يك@ون للقاع@دة العرضّفإنيھا بعض الموضوعات، التي تقتضالقياسية الطريقة اعتماد أما

و لفالعامة، وقراءتھا، .ّالعناصر المكونة لھاھم تحليلھا

رالعناص@@، أوّ مناق@@شة ا*مثل@@ة المعروض@@ة أو الم@@ستخرجة م@@ن ال@@نصوھ@@ي:المناق��شة-ب

ّتع@د المناق@شة ف@ي درس القواع@د أھ@م خط@وة يج@ب أن يق@ف عن@دھاو.القاعدةالمستخرجة من ّ

ّتاذ، فھ@@@ي الت@@@ي يتوق@@@ف عليھ@@@ا فھ@@@م ال@@@درس واس@@@تخ-ص الحق@@@ائق الت@@@ي ھ@@@ي ھ@@@دف ا*س@@@

ّوفيھا يشرع ا*ستاذ مع ت-ميذه في تحليل ا*مثلة ومناقشتھا، وتتب@ع المع@اني الجزئي@ة.الدرس

ّالتي تتضمنھا كل طائفة من ا*مثلة المصنفة حسب جزئيات القاعدة أو الحكم ّ ّ.

ّمرحل@@ة عل@@ى دف@@ع الت-مي@@ذ إل@@ى تأم@@ل ا*مثل@@ة والنم@@اذج ويح@@رص ا*س@@تاذ ف@@ي ھ@@ذه ال

للوق@@وف عل@@ى م@@ا تلتق@@ي في@@ه م@@ن ص@@فات م@@شتركة، بيري@@ة، وتحليلھ@@ا ومقارنتھ@@ا مث@@ا< التع

أو <ستنباط ا*حكامتمھيداوذلك وخصائص تعبيرية تتجمع بينھا،  ّ الجزئية ثم الحكم النھ@ائي

.القاعدة

ّ الم-حظ@ات الخاص@ة بك@ل فئ@ة م@ن ا*مثل@ة، تجمي@عنمرحلةالم تنطلق ھذهو:اHستنباط-ج ّ

. القاعدةأو الحكم استنباطّوالحقائق التي نوقشت ودونت على السبورة بھدف

ت@ساعدھم ويحرص ا*ستاذ جاھدا في ھذه المرحل@ة عل@ى توجي@ه ا*س@ئلة الدقيق@ة الت@ي

و إلى الحكم أو القاعدةلوالوصعلى  وستقرا<اّ، بتتبع ا*مثلة  ق@صد اس@تنتاج م@ا،الم-حظ@ةء

، وله في ذل@ك ال@دور ا*كب@ر ف@ي توجي@ه الت-مي@ذ، وجم@ع الم-حظ@ات المختلف@ة يراد استنتاجه

ّوالتنسيق بينھا، ودفعھم إلى ا<ستنباط، ثم يدون ا<ستنتاج على السبورة، على أن يتحرى في ّ ّ

. الجزئية في ا*خير بالتطبيق على ھذهھم والوضوح، ويطالبّالدقةاھاصوغ
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ّمث@ليّ، *ن@ه أو الج@زء م@ن ال@درسل@درسلة ج@ّومتالّعد المرحل@ةويوھو التقويم،:قيـطبالت.3

 القائم@ة عل@ىّوالدرب@ةالواعي@ة الممارس@ة ف@رص للت-مي@ذال@ذي يت@يح المھاري العمليالجانب

ينّ، يق@دره بع@ض الم@رّالح@صةّخصص له الوقت ا*طول م@نيأن ينبغي لذا المعرفة والفھم،

.ّبثلثي الحصة

أنو وبل الدرس فقطنھاية< يكون في التطبيقّمن المعلوم يكون عق@ب يسير مع الدرس،

ّاستنباط كل حكم أو قاعدة جزئية، وھذا ما يسمى   ال@ذي يج@ريقي@طبأم@ا الت. الجزئيبالتقييمّ

أنالقاع@@دةف@@ي نھاي@@ة ال@@درس، فھ@@و التقي@@يم الكل@@ي ال@@ذي ي@@شمل ّ يت@@وخى العام@@ة لل@@درس؛ عل@@ى

ّا*ستاذ في ذلك التدرج من البسيط إلى المعقد وّ .ّيكلف الت-ميذ بأعمال ينجزونھا في المنزل،

< فائ@دة منھ@ا، *ن التركي@ز ينبغ@ي ّ وعلى ا*ستاذ أن يتفادى التفريعات والتأوي-ت التي

< على الجانب النظري ا*كاديمي .ّأن ينصب على الجانب العملي من القواعد،

. المدرسيوالكتاب السبورة،: ا*ستاذيستخدمھا التي الوسائلمن: استعمال الوسائـل

ّ قسم يسجل فيه ا*مثلة،-:أقسام أربعة السبورةّتقسم

 الجزئية،ا<ستنتاجاتّ قسم يسجل فيه-

،المرحليةّ قسم يسجل فيه التقييمات-

. النھائيةّ قسم يسجل فيه القاعدة-

أا*مثل@ة أوّال@نص ع@رض ف@ي ا*س@تاذ ب@ه ي@ستعينأن ف@يمكن الكت@اب المدرس@ي،ّأما و،

.تقديم القاعدة وا<نط-ق منھا، أو التمارين التقويمية

 ال@@@سمعية الوس@@@ائل ث@@@لم مناس@@@بة، يراھ@@@ا أخ@@@رى وس@@@يلةّب@@@أي ي@@@ستعينأن لTس@@@تاذ ويمك@@@ن

.، واJع-م اQليالبصرية، ... 

الھذه ّ الت@ي ينبغ@ي أن تراع@ى ف@ي ك@ل ف@رع الخصوصياتّأما. عمومااعدوق خطوات درس

:فھيمن فروعھا

c@Mعراب@ي،ّأو التركيب ث@م عل@ى وظيفة الكلمةّركيز على ما يبينتلا.النحوJعل@ى الحك@م ا 

 ا<ھتمام للمعنى؛أن يعطى
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 يط@@رأ عليھ@@ا م@@ن تغيي@@ر ف@@ي المعن@@ىا، وم@@لتركي@@ز عل@@ى بني@@ة الكلم@@ة وص@@يغھاا:ّ ال��صرف-ب

 بتغيير المبنى؛

أي: البDغـة-ج *نالب-غ@ةالتركي@ز عل@ى ا*س@لوب، ّمج@رد الب-غ@ة لي@ستّ والف@صاحة،

،ّ المتعلقة بالتقديم والت@أخير، والخب@ر واJن@شاء، والمج@از والحقيق@ةقواعدالّتعرف على بعض

، الف@صيحالبليغ الك-مّتذوقفضاء لغوي فكري يقود الت-ميذ إلىّ ولكنھا نات البديعية،ّالمحس

وتعابير راقية؛ بل ھي فوق ذلك تدريب للتلمي@ذ عل@ى الغ@وص ف@ي أعم@اق وما فيه من صور

 الن@صوص ذات مطالع@ة ف@ي متع@ة ويج@د...ّالنص <ستخراج م@ا في@ه م@ن م@شاعر وأحاس@يس

ّ كثرت منه الشكوى، وھ@و قل@ة المي@ل إل@ى جانباة، وبذلك يمكن أن تعالج القيمة الب-غية العالي

.الكتاب والقراءة

ھيالب-غة وظائفّ أن على الدارسون يجمعو : أربع،

:ّ فإنه وينبغي مراعاة ا<عتبارات اQتيةوعليه،

؛ من فھم المعنى العام للنصّالتأكد�

؛ والمعنى الب-غيسيالقامو من تفريق التلميذ بين المعنىّالتأكد�

 على مكتسباتھم القبلية؛اعتمادا الت-ميذ على اJتيان بأمثلة أخرى مشابھة تدريب�

ّ المفاھيم الب-غية التي يعبر عنھا الت-ميذ، والعمل على تقويمھا؛ّكلّتقبل�

 روضــَالع

اJال@@شعرأوزان يتن@@اولعل@@م يق@@اعّ وقوافي@@ه، فيب@@ين ال@@صحيح منھ@@ا والفاس@@د؛ فموض@@وعه ھ@@و

ّأو م@ا ي@سمى الصوتي في ال@شعر الق@ائم عل@ى حرك@ات البي@ت وس@كناته،ب، والتناسالموسيقى

.با*سباب وا*وتاد التي تشكل البحر

 ھذا النشاط مقتصر في المرحلة الثانوية عل@ى ال@شعب ا*دبي@ة فق@ط، ون@صيبه م@ن الحج@م

< يتعدى ّالساعي المقرر ضئيل  ساعات في السنة ا*ولى،5:ّ

 ساعات في السنة الثانية،4
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. ساعات في السنة الثالثة3 

ّويحظى الشعر العم@ودي بالن@صيب ا*وف@ر م@ن الممارس@ة، *ن المنھ@اج ل@م يخ@صص لل@شعر

ّالحر إ< ساعة واحدة في السنة الثالثة الثانوية ّ.

 ھذا الحجم الساعي المحدود لھذا النشاط يعن@ي أن يك@ون ا<ھتم@ام بتدري@سه دقيق@اّإن:أھدافـه

ّومركزا حتى يمكن تحقيق الحد المعقول من ا*ھداف المسطرة، والمتمثلة في ّ ّ ّ:

ال- )12المنھاج صفة(ّضوابط الموسيقية للشعر وتطورھاّ التعرف على

ف- يه رعاية الموھوبين في الشعر بتقوية ملكاتھم

 تمكين الت-ميذ من م-حظة الثراء الموسيقي في الشعر العربي-

. إحداث الرغبة في قراءة الشعر ومحاكاة بعض نماذجه-

:طريقة تدريسه

ّوكذا المنھاج توجيھات تتعلق بالطريق@ة الم-ئم@ة لت@دريس)1السنة(ّيقدم الكتاب المدرسي

م@ا ينبغ@ي التركي@ز علي@ه والتن@وع ف@ي طرائ@قّنشاط العروض؛ غير أن تنفيذھا يتطلب انتق@اء

ّالتقديم كلما تقدمنا في تدريسه ّ.

:ّ إن الطريقة المنتھجة عند أغلب ا*ساتذة تتمثل في

،)البحر، القافية(ّتقديم النماذج المتصلة بموضوع الدرس•

 شرح معناھا بعد قراءتھا،•

، عروضياكتابة البيت•

 وضع الرموز والتفعي-ت،•

ا•  لبحر، والتغني بالبيت،تحديد

،)الزحافات والعلل( تحليل بيت ثان بالطريقة نفسھا، وتبيان ما يحدث في البحر من تغيير

. القيام بھذه العمليات على أبيات أخرى-

ّوھذه الممارسات تتطلب التدقيق م@ن أج@ل تج@اوز العملي@ات ال@شكلية واQلي@ة ف@ي التعام@ل م@ع

:ومن ھذه الممارسات. البحر
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ّا<رتقاء بالت-ميذ إلى مستوى يمكنھم من تنغيم البحر، وتذوق موسيقاه عن طريق.1 ّ:

الكتاب@ة العروض@ية، التقطي@ع،( المحو التدريجي لمراح@ل تحدي@د البح@ر، وق@راءة البي@ت منغم@ا

تقديم بيتين متشابھين وزنا، ودعوة الت-ميذ إلى م-حظة التشابه م@ن،)ّالرموز ثم التفعي-ت 

.وز فقطخ-ل الرم

 تقديم بيت من البحر نفسه، والتغني به دون استخدام آليات التقطيع،-

. تبيان ا*غراض التي يستخدم فيھا البحر المستھدف-

بـ.2 ث إنجاز شطر بيت-: إجراء تداريب عملية على البحر ّ التدرج إلى إنت@اج بي@ت كام@لم،

 أو أكثر

أ- و مما ھو مقرر اJتيان ببيت آخر مما يحفظه الت-ميذ،

 تقديم قول نثري، ودعوة الت-ميذ إلى صياغته صياغة ش@عرية، م@ع م@ساعدتھم وت@وجيھھم-

 تغيير ألفاظ بيت وتحويله من بحر إلى آخر بتحويل نغماته

 تقطيع كامل *بيات، أو وضع تفعي-تھا، أو رموزھا فقط-

. التكليف بمحاو<ت شعرية، خصوصا في البحور السھلة-

 في قواعد النحــوّكرة مذ

 شعبة اQداب والعلوم اJنسانية-الثانوية السنة الثانية:المستوى

ّالجمل التي لھا محل من اJعراب: الموضوع

 النحو الوافي لعب@اس–المختار في قواعد اللغة العربية للسنة الثانية الثانوية: السند التربوي

حي النحوي لعبده الراج التطبيق-الجزء حسن

 تمييز الجملة الفعلية عن ا<سمية؛-: أن يكون التلميذ قادرا على: ا+ھداف اMجرائية

 تأويل الجمل بمفرد؛ّتمييز الجمل التي لھا محل من اJعراب؛�

.تحديد وظائف الجمل في التعبير�
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 ا�ھـداف
 المراحل

 التوقيت الوسائـل سيـر الـدرس

تميي����������ز الجمل����������ة

ة، والجمل����اس����مية

 الفعلية

 عناص���ر-: الجمل���ةّمكون���ات مراجع���ة التمھيد

 الجملة اسمية،

. عناصر الجملة الفعلية-

أس����ئلة ش����فھية

ّموجھة

.د05

ّع��رض ال��نص، قراءت��ه وش��رحه ش��رحا العرض

: ا.تية منهمجم-؛ واستخراج ا(مثلة

.يظلمون وھم غافلونّ إنھم.1

لك أن تعيش حياة.2 9 .كتبھا

3.9 .سيعاقبھموسيجازيھمّإن

ي�ومُلقد أجبرت عل�ى مبارح�ة أرض�ك.4

.غادرھا الكثيرون

9إن جاھدت.5 .ّفسوف يكافئك

:يضاف إليھا المثالين ا.تيين

.ّوإنك لعلى خلق عظيم: تعالىقال.6

ّصبھم س��يئة بم��ا ق��دمت أي��ديھم وإن ت��.7 ّ

ھم يقنطون .إذا

ّال��نص المقت��رح

ف�������ي الكت�������اب

المدرس�����������������ي 

ّالمقرر؛

 أمثل�ة إض�افية-

ّيعدھا ا(ستاذ

.د10

تميي���ز الجم���ل الت���ي-

ّلھ�������ا مح�������ل م�������ن 

 اGعراب

 التأويل بمفرد

مناق��شة المث��ال ا(ول، م��ع التركي��ز• المناقشة

"عل����ى الجمل����ة ّؤولھ����اي". يظلم����ون:

"الت-ميذ بمف�رد ، وتوص�يل"ظ�المون:

"الت-ميذ إلى إع�راب ھ�ذا المف�رد خب�ر:

.مطالبة الت-ميذ بأمثلة مشابھة".ّإن 

توجيه الت-ميذ إلى م-حظ�ة الجمل�ة•

أس�����ئلة دقيق�����ة 

ّوموجھ����ة إل����ى 

 الھدف المراد

.د20
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وھ������م:"الثاني������ة م������ن المث������ال ا(ول الحكم اGعرابي-

جمل�����ة اس�����مية وتأويلھ�����ا ". غ�����افلون

توجي��ه ". غ��افلين" يظلم��ون :...بمف��رد

ّ، وأن"ح���ا"مف���رد الت-مي���ذ إع���راب ال

). مراجع��ة الح��ال(ال��واو ھ��ي واو الح��ال

.مطالبة الت-ميذ بأمثلة مشابھة

:" توجيه تركيز الت-ميذ إلى الجمل�ة•

9 ھمفي المث�ال الث�اني، وتكل�يف" كتبھا

 بتأويلھا بمفرد

مطالب��ة ". نع��ت"، وإعراب��ه"مكتوب��ة"

.الت-ميذ بأمثلة مشابھة

ين نطلب من الت-ميذ تعري�ف الجملت�•

و تأوي���ل الجمل���ة  م���ن المث���ال الثال���ث،

ّ إن خب��ر"وإعراب��ه بمف��رد"س��يجازيھم"

.مطالبة الت-ميذ بأمثلة مشابھة".

م-حظة الجملة ا(خي�رة م�ن المث�ال•

ّنفسه، ونوج�ه الت-مي�ذ إل�ى أنھ�ا واقع�ة 

ّوبي����ان أن الجمل����ة. بع����د واو العط����ف

ّالمعطوف���ة عل���ى جمل���ة لھ���ا مح���ل م���ن

م ّح���ل م���ن اGع���راب، ھ���ي أي���ضا لھ���ا

. اGعراب

. مطالبة الت-ميذ بأمثلة مشابھة

إث���ارة انتب���اه الت-مي���ذ إل���ى الج���زء•
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ي����وم" ا(خي����ر م����ن المث����ال الخ����امس

ب"غادرھ�������ا الكثي�������رون ، وتأويلھ�������ا

. وإعرابھ���ا م���ضافا إلي���ه..." مغ���ادرة"

.مطالبة الت-ميذ بأمثلة مشابھة

وتوجي���ه ال���سادس م-حظ���ة المث���ال•

جمنتب�اه الت-مي��ذا ، ل��ة مق��ول الق��ول إل��ى

مطالب���ة الت-مي���ذ. ب���ه مفع���وھ���اإعراب

.بأمثلة مشابھة

أن• ّوننب����ه الت-مي����ذ إل����ى م-حظ����ة ّ

.ّالجملة المؤولة بمفرد تعرب إعرابه

ّالت-مي���ذ إل���ى ت���ذكر الجمل���ة توجي���ه•

. ال����شرطية، وأدوات ال����شرط الجازم����ة

ْإن" ونطلب منھم تحديد جواب ال�شرط

ّف��ي المث��ال الخ��امس، وم-حظ��ة أنھ��ا"

 ". فاء"مقترنة بـ

تحدي���د ج���واب ال���شرط ف���ي المث���ال•

ّال���سابع، والتنبي���ه إل���ى أن���ه مقت���رن ب���ـ 

مطالب�ة الت-مي�ذ بأمثل�ة. الفجائي�ة" إذا"

ّق���دم ا(س���تاذ أمثل���ة لجم���لوي. م���شابھة

ل، وجم���ش���رطية غي���ر مقترن���ة بالف���اء

ش���رطية غي���ر جازم���ة مقت���رن جوابھ���ا

بالف��اء، ويطل��ب م��ن الت-مي��ذ إعرابھ��ا، 

ّليبين أن الشرطين مت-زمان ّ:
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 ال��شرط الج��ازم، واقت��ران الج��واب-

. الفجائية" إذا"أو"بالفاء"

، تجمي��ع اس��تنتاجات الجزئي��ة الع��شرة استنباط

ّ في خ-صة عامة، م�ع ت�وخياوصوغھ ّ

:ّدقة التعبير ووضوحه

ّالجمل��ة الت��ي لھ��ا مح��ل م��ن اGع��راب"

ھي التي يمك�ن تأويلھ�ا بمف�رد، وتع�رب

:إعرابه؛ وھي

 الجملة الواقعة مفعو به؛

2./ / /  خب���را/

 لمبتدإ أو (حد النواسخ؛

3./ / /  حـا؛/

4./ / /  نعتـا؛/

5./ / / م�ضافـا/

 إليه؛

6./ ّالتابعة لجمل�ة لھ�ا مح�ل/

 من اGعراب؛

7./ الواقعة جوابا لشرط/

م " إذا"أو" بالف�������اء"قت�������رن ج�������ازم

.الفجائية

ال�������������������سبورة

الم��سجل عليھ��ا 

اس���������تنتاجات 

.الجزئية

.د10

ّ م����ا مح����ل الجم����ل الم����سطرة م����ن–أ النطبيق ّ

:اGعراب

مطبوع������������ات،

أوال�����سبورة إذا 

.د15

وإذا
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.ّالطالب يتزود علما.1

.كان الفتى خلقه كريم.2

ّخ��ذ م��ن أم��والھم ص��دقة تطھ��رھم".3

 ".ّوتزكيھم بھا

له.4 9 ف- ھادي .ّمن يضلل

ّي وھ����ن العظ����م من����يّق����ال رب إن����".5

".واشتعل الرأس شيبا

و تقرب��������وا ال��������ص-ة وأن��������تم".6

".سكارى

".وجاءوا اباھم عشاء يبكون".7

ي�وم ول�دت وي�وم"ّوالس-م عل�ي".8

 ".ّأبعث حيا

 اقتراح تمرين م�ن تم�ارين الكت�اب–ب

.المدرسي Gنجازه في المنزل

ّتع��������ذر طب��������ع

التم����رين عل����ى

 ا(وراق

.كتاب التلميذ

اس��������تغرق

النق����������اش 

ّأق����ل، ف����إن  ّ

ذلك ال�زمن

ي�����������ضاف 

.للتطبيق

ّغير محدد
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 الداعمةا�نشطة تعليمية: الوحدة الثامنة
:وطبيعتھاوضعية ا�نشطة الداعمة/أ

صالثانوية تقسيم أنشطة المادة في المرحلة يمكن :لتھا بالتعليم والتعلم إلي قسمين من حيث

: طابع التعليم وھيعليھا يغلب أنشطة

 اللغة قواعد ا دبية النصوص

.) والصرفالنحو(

.الب*غة

.العروض

ھيطابع يغلب عليھا أنشطة : التعلم

ا

.الموجھة  عمال

.التطبيقية ا عمال

.الموجھة المطالعة

.العروض تقدير

 التعبير

 ولك##ن الممارس##ة تب##رز تباين##ا بينھم##ا ف##الحجم ا&ن##شطة الت##وازن بينھم##ا م##ن حي##ث ع##دد ويب##دو

 بكثي##ر ف##ي ا&ن##شطة التعليمي##ة من##ه ف##ي أوس##ع ب##صورة يظھ##رانال##ساعي وتغطي##ة الم##ستويات

متعلم غير ممكن والتعلم أو بين دور المعلم والالتعليموإذا كان الفصل بين ا&نشطة التعلمية،

امؤشرات، فإن ھناك في العمل التربوي ، وھو لبارز &حدھما بالنسبة إلي ا8خر تبرز الدور

، حي#ث ج#اء التركي#ز ية وآدابھ#ا ف#ي المرحل#ة الثانوي#ةب اللغة العرمادةما نجده في بناء مناھج

 فيھ#ا دور داعمة يختلف، مما يسمح لنا بوصف أنشطة التعلم بأنھا أنشطة التعليمعلي أنشطة

.ا&نشطة الداعمة ومنھجية تقديمھامنالمتعلم باخت@ف أھداف كل نشاط

: أھداف ا�نشطة الداعمة ومنھجية تقديمھا/ب

 النشاط مقرر في السنة ا&ولى فقط بحصتين ف#ي الوح#دة التعليمي#ة ھذا:ةـ ا�عمال الموجھ1

تنوع##ة ف##ي المح##اورمبن##شاطات أج##ل القي##ام م##ن الواح##د إل##ى ف##وجين الق##سميف##وج في##ه ت@مي##ذ

:وا8جال ا8تية
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 فترات ا6نجاز المحاور

 العمل المدرسي مثل كيفية تنظيم الوثائق المدرسية آليات المتعلم إكساب
 تعمالھاواس

 الدراسية بداية السنة في

 من المادة اLستفادة تزويده بكيفياتـ
 داعمة نشاطات أخرىـ

 وبدايPPة الث*ثPPين ا ول الث*ثPPي نھايPPة
.ا خيرين

 المعارففي استدراك النقصـ
 إجراء التطبيقاتـ

 السابقة غير الفترات في

 تحقيق قصدھما اEستدراك والدعم وظيفتين الموجھة من ھذا التنظيم أن لDعمال ويتبين

:ا&ھداف ا8تية

. خبرات الت@ميذ من أجل التحكم في متطلبات المادةتوسيعـ

. المادةفي أنشطة الصعوبات التي تواجه الت@ميذ معالجةـ

. على العمل الجماعي وما يتطلبه من تنسيق الجھود وتوزيع ا&دوارالتدريبـ

عـ في التدريب على طرق البحث . المختلفة لھاالمصادرن المعرفة

 محتوي#ات ھ#ذا الن#شاط ف#@ ي#صرف الح#صص لوض#ع ترك المنھاج لDستاذ مجاE واس#عا لقد

إالت@ميذكلھا للتطبيقات وإنما يضع مخططا لدعم ليھ#ا وھ#ذه عين#ة في جوانب ي#رى ح#اجتھم

 والوسائل الربط بين ا&ھداف والمحتوياتعلىلكيفية تنظيم أنشطة الدعم اعتمادا 
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 الوسائل المحتويات ا ھداف

 المھPPPارات علPPPى التPPPدريب

 القرائية

PPـ ـ  قPPصيدة شPPعرية ـإلقاء أداء تPP*وة القPPرآن

ـ قراءة قصيدة  خطبة

PPسجيل ـPPاز تPPسجيل( جھPPتاذ أو تPPأس 

)تلميذ

 نصوص مختلفةـ

 مھPPPPارة الت*ميPPPPذ إكPPPPساب

 تنظيم ا دوات

 الدفترفي العامة المعلومات

 بينھا التمييزلوسائ

 المزدوجة ا وراق تنظيم

 الت*ميذ دفاتر

 مزدوجة أوراق

 مختلفةأق*م.حافظات

.تنظPيم الفقPرات.والفرعيPة الرئيسية العناوين الكتابة في تقنيات التحكم

.…استعمال الروابط. وضع ع*مات الترقيم

 تحPPPPPضير مختلفPPPPPة مPPPPPن نPPPPPصوص

 ا ستاذ أو الت*ميذ

 حPPPPثالب مھPPPPارات إكPPPPساب

 اللغوي

 والقواميس المعاجم على التعرف

 وا لفبائي ا بجدي الترتيب

.مقPPPPPPPPPPPPررة أو غيPPPPPPPPPPPPر مقPPPPPPPPPPPPررة

 نصوص مختلفة.معاجم.قواميس

.فنياته. على الخطالتعرف

 أوجه استعماله

مبPPاراة فPPي.أنواعPPه.العربPPي عPPن الخPPط لمحPPة

 كتابة لوحة 

 مختلفPPPة لوحPPPات. مختلفPPPةبطاقPPPات

ا للزينةمنھا ما استخدم الخط فيھ

 مع شيء من التصرف) مخلوف عامر( تدريس العربية وآدابھا لgستاذ: من كتابمستوحى النموذج ھذا

ط تعتم#د في#ه أحيان#ا طرائ#ق تق#ديم المع#ارف نشا مما سبق أن نشاط ا&عمال الموجھة يتضح

تاذ ي#ة ي#رى ا&س# م#ن بع#ض القواع#د اللغوالمتعلم#ينكان الموضوع يھ#دف إل#ى تمك#ين إذا ما

 باOخب#ار شكل عمل ا&ف#واج إذا ك#ان ب#صدد موض#وع يت#صلفيويقدم أحيانا،حاجتھم إليھا

 يعن#ي مم#اعن المطالعة أو تقديم العروض ويقدم حينا آخر حسب طريق#ة ا&عم#ال التطبيقي#ة

 ص#ورتھا يج#دأن يراعي في تنفيذه الطريقة التي تتف#ق م#ع طبيع#ة الموض#وع المع#الج والت#ي

. الوثيقةا&ولية في ھذه

 م#ن التعل#يم الث#انوي ف#ي والثالث#ةيطبق ھذا النشاط في السنتين الثانية: التطبيقيةـ ا�عمال2

، فق#ط بالن#سبة إل#ي ال#شعب التقني##ةالثالث#ة، وف#ي ال#سنةب ا&دبي#ة والعلمي#ة والتكنولوجي#ةال#شع

ايختلفوتنظيم ھذا النشاط في السنة الثانية :لسنة الثالثة عن تنظيمه في
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 ذات ا&خرىتشمل ا&عمال التطبيقات إجراء تمارين مختلفة علي ا&نشطة: الثانيةالسنة في

 بھ#ذه، أو ت#صحيح التم#ارين المتعلق#ة ن#صوص، قواع#د، ب@غ#ة، ع#روض: الصبغة المعرفي#ة

 ف#ي بع#ض أس#بوعيا، يقدم ھذا الن#شاط ميذ قد كلفوا بإنجازھا في المنزلا&نشطة إن كان الت@

 الوح##دة، ومھم##ا ك##ان توقيت##ه ف##إن تنظيم##ه ف##ي مخط##طي ف##ي بع##ضھاال##شعب، ون##صف ش##ھر

. في آخر نشاط أسبوعي أو نصف شھريالتعليمية ھو أن يدرج

تشمل ا&عمال التطبيقية تطبيقات نحوية وصرفية وب@غي#ة وعروض#ية ف#ي: الثالثةالسنة في

. محددة نص عليھا المنھاجموضوعات

: في السنة الثانية الثانويةيقيةالتطبمنھجية تقديم نشاط ا&عمال/.أ

ف#ي بقدرت#ه عل#ي تطبي#ق المع#ارف النظري#ة المتعلق ا&عمال التطبيقية ھو عمل التلميذ نشاط

د أن يك##ون التنفي##ذ م##ن التلمي##ذيعن##ي، مم##ا وض##عيات جدي##دة أو مواق##ف مختلف##ة ور، ويقت##صر

 وقد) والتصحيحاOنجاز( قد تكون كلھا في القسم والممارسة، ا&ستاذ علي التوجيه والتقويم

Oالتطبيق##ات ت##صحيح، وتع##د عملي##ة نج##از ف##ي البي##ت والت##صحيح ف##ي الق##سمتت##وزع ليك##ون ا 

: ا8تيةالمراحلتصحيحا جماعيا ھي أبرز مظاھر ا&عمال التطبيقات والتي تقدم وفق

Eنج##از العم##ل م#ن قب##ل الت@مي##ذ إن كان##ت وت##شمل: المراجع##ةمرحل#ة:أوO مراقب#ة س##ريعة 

، أو توزي##ع التطبيق##ات عل##ي الت@مي##ذ أو كتابتھ##ا عل##ى ال##سبورة إن الح##صةلتطبيق##ات خ##ارجا

 تتن##اول الت##ذكير بالموض##وع أو الموض##وعات ذات ال##صلة بالتطبيق##ات الح##صةكان##ت داخ##ل

 الحصةالمقررة في

: ويشمل تحديد التطبيق المعني بذكر الموضوع الذي يتعلق به مثل: العرضمرحلة:ثانيا

 وفاء محب لجميل بن معمر/ عن نص تطبيق

E محل لھا من اOعراب/ عن موضوع تطبيق  الجمل التي

: ويراعي فيه: التطبيقإنجاز:ثالثا

، بع#د اOنج#ازمناق#شة التن#وع ف#ي أش#كاله مث#ل تكلي#ف أح#د الت@مي#ذ باOجاب#ة عن#ه وإج#راءـ

.ابتين، اOنجاز الكتابي والشفھيالموازنة بين إج
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. ا&ساسيةعناصرھال ا&سئلة تحلي@ يؤدي إلي معرفة تحليـ

. المختلفةالجداول وضع التصميم المناسب لQجابة مثلـ

أوـ . تدرج في إطار المراقبة المستمرةبع@مات تقويم اOجابة بم@حظات تقديرية

يجري ا&ستاذ مناقشة مع الت@ميذ في العناص#ر الت#ي أظھ#رت وفيھا-: التقويممرحلة:رابعا

، ويمك##ن أن ي##دعم ھ##ذه العناص##ر بنم##اذج تطبيقي##ة تتعل##ق ض##عف تحكمھ##م فيھ##االتطبيق##ات

 الم@حظة، ويكون إنجازھ#ا ش#فھيا أو كتابي#ا ح#سب الحاج#ة وم#ا ي#سمح ب#ه وق#ت بالصعوبات

.الحصة

تعل#ق بال#صعوبات الت#ي م#ازال الت@مي#ذيب#التقويم ا&ستاذ م@حظات ف#ي دفت#ر خ#اص تسجيل

أو، لتتدارك مع الت@ميذبالتطبيقيواجھونھا في الموضوع المعني  ، إما أثناء الدروس العادية

. أخريعند إجراء تطبيقات

 خ##اص بال##شعب ا&دبي##ة ف##ي ال##سنة الثالث##ة الثانوي##ة فق##ط،الن##شاط ھ##ذا:ـ$$ تق$$ديم الع$$روض4

.ا ا&ستاذ أو المتعلمونرحھ حرة يقتبحوثا:ويتضمن ما يلي

.رية عن المطالعة الموجھة بنوعيھا عروضا إخباـ

.ت مستوحاة من نشاط ا&دب والنصوص موضوعاـ

، ويت##صل بم##ا الجم##اعي Eكت##ساب المعرف##ةأو الع##روض ن##شاط يعتم##د الجھ##د الف##ردي وتق##ديم

 متنوع#ةم#اد طرائ#ق، واعتتقل والعمل المسالتعلم،تنادي به التربية الحديثة من التركيز على

: من حيثالمتعلم أھمية في تكوين وللعروض أبرزھا طريقة حل المشك@ت

وـ  ب#أفراد واEحتك#اك، م#ا يحقق#ه م#ن تنظ#يم العم#ل وتن#سيقه الت#دريب عل#ى العم#ل الجم#اعي

.المجموعة وتبادل الرأي

 البح#ثيحبمف#ات، واEس#تعانة طاق#ات التدريب على طرق البحث في المراج#ع كاس#تعمال البـ

 الموس##وعات اس##تعمال، وال##تحكم ف##ي والتعم##يم، ووض##ع الخط##ط والت##صاميممث##ل المرادف##ات

.كتب المختلفة مدرسية وغير مدرسية، والوالقواميس
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 بوض##ع العم##ل، وتوثي#قز ا&عم#ال مث##ل طريق#ة إخ##راج البح##ث الت##دريب عل#ى ط##رق إنج##اـ#

يص على المنقول وبناء الفكر، والتنصص، وتفادي النقل الحرفي وتلخيص النصوالھوامش،

 ا&فك#ار تنظ#يم– المعلوم#ات انتق#اء– الصياغة إعادة– التوقع– الترتيب التخطيط(النقدي 

) بين المعلومات الضرورية وغير الضرورية التمييز–

 واس##تخدام الحج##ة والبرھ##ان لل##دفاع ع##ن المواق##ف أو ا8راء النق##اط، أخ##ذ عل##ى الت##دريب ـ##

و تجن##ب اEس##تطرادالوق##ت الت##زام(: عل##ى أس##اليب الع##رضوك##ذلك. تعارض##ةالم ، المح##دد

 ع@مات استعمال، الرأي با&دلة، إجادة الخطدعم)، والتقيد بالموضوع والتعبير بلغة سليمة

.، تنظيم شكل الوثيقة أو العملالترقيم

: إعداد العروضمراحل

: مرحلة اختيار الموضوعـ

 من قبل ا&ستاذ أو بمشاركة الت@ميذ.عنية بالعروض بالموضوعات المقائمة تحديد*

.مدرسية وغير مدرسيةن اعتمادھا، وللمراجع التي يمك للموضوعاتعام تحليل*

 عل##ي الت@مي##ذ إم##ا ب##شكل ف##ردي أو المواض##يع توزي##ع.الموض##وع إنج##از ك##ل آج##ال تحدي##د*

.جماعي

بك للمتعلما&ستاذيقدم فيھا: مرحلة التوجيه وا(رشادـ يفية جم#ع الم#ادة، ين إرشادات تتصل

، والتميي##ز ب##ين العن##اوين الرئي##سية والعن##اوين الثانوي##ة، الفق##رات، وتنظ##يم ووض##ع الت##صاميم

 إلخ…، واستخدام الھوامش وع@مات الترقيم والتنصيص الفصولوالتنسيق بين

 ال#صعوباتلل وقتا يتابع فيه أعمال الت@ميذ وي#ذا&ستاذيخصص:وضمرحلة متابعة العرـ

 م@حظ#ات وتق#ديم، وتتصل المتابعة بتقويم المخططات التي يضعھا الت@مي#ذ التي يواجھونھا

أو ح##ذف،التوس##عخاص##ة بمنھجي##ة العم##ل م##ن خ##@ل الج##زء ا&ول من##ه، مث##ل التنبي##ه إل##ى

.والمصطلحات، أو دقة استعمال ا&لفاظ اEستطراد

 المح#دد ل#ه الوق#تالمجموع#ة الموض#وع ف#ي التلميذ أو يعرض: مرحلة العرض والمناقشةـ

ت :كون صورة العرض على النحو التاليفي القسم ويمكن أن
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 وعناصره شفھيا أو علي السبورة عنوانه تقديم*

 ا&ساسية في مدة زمنية تحدد مسبقا عناصره عرض*

 وف#ي ھ#ذه المرحل#ة يك#ون الع#رض،أو أص#حاب/ عامة بين الت@ميذ وصاحب مناقشة فتح*

 بحيث يتيح للت@ميذ فرص المناقشة والحوار الفعال في الدرس الموجه، دور ا&ستاذدور

: مرحلة التقويمـ

، وإج##ادة توزي##ع ا&دوار إن ك##ان الع##رض م##ن حي##ث الق##درة عل##ى التبلي##غالع##رض تق##ويم*

.جماعيا

عن وجودة المتلقين، وس@مة التعبير وإثارة ا&فكار ووضوح*  المواقف، الدفاع

و العن#اوين الرئي#سية المنت#وج تقويم*  أو البح#ث م#ن حي#ث المخط#ط الع#ام، كتنظ#يم الفق#رات

 ووض#ع الھ#وامش بطريق#ة والتلخ#يص التعامل مع الوثائق وجودة ال#صياغة وحسن والفرعية

.للبحث الذاتي الطابعمناسبة وتنوع المصادر والمراجع ودرجة اOبداع أو
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 التطبيقية في ا&عمال مذكرة

 ا8داب والعلوم اOنسانية: الشعبة

 الكتاب المدرسي: السنداتالسنة الثانية الثانوية: المستوى

، دفاتر الت@ميذ السبورة: الوسائل ساعة: التطبيقمدة

 التطبيقات مضمون

 ونوع اEسم المخ#صوص الضمير التالية نوع في أساليب اEختصاصعين:النحوفي–1

: في كل منھا

Y قال–أ ما نورثE– ا&نبياء معاشر–نحن: وسلمعليه صلي  صدقة تركناه،

وس الناأعرب– يعرب أبناء– نحن:بقومه مفتخرا البحتري قال–ب أن#ضر الن#اس لسانا

 عودا 

 الناس بالعھد أوفي– العرب– إننا–ج

 مجھولون جنود– معشر المدرسين أنتم–د

: أغراض القصر وب@غته فيما يأتيأذكر: الب1غةفي–2

:ـ قال أحد الشعراء مفتخرا بنظمهب كتاب كامل إE القرآن الكريمما–أ

 منشدا قلت شعرا أصبح الدھر إذا الدھر إE من رواة قصائدي وما

إE:وسلم عليهYي صلي النبقال–ج  الحمدبسورةE ص@ة

 الودائع بد يوما أن تردوE وما المال وا&ھلون إE ودائع:لبيد قال–د

 تصحيح تطبيقات منزلية في نشاطين: الموضوع
 ا>ختصاص: النحو
 أغراض القصر الب<غة: الب<غة
 ا>ختصاص حدد طبيعة الضمير في أسلوبي-: النحوفي–1: اCھداف

 يحدد طبيعة ا>سم المخصوص-
) جدول( مناسبة يحلل النماذج ويعرضھا في منھجية-

 يحدد أساليب القصر-: الب<غةفي–2
مع التعليل اCساليب، يشرح-  ويذكر الغرض
 يعبر عن تذوقه Cساليب القصر-



تعليمية اللغة العربية وآدبھا المعھد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 121 

 الم�حظات ا�نجاز المراحل

 النحو/أ

 التمھيد

 المراقبة

 التصحيح

 التقويم

الب�غة/ب

 معنى ا#ختصاص؟ ما

. يتكون أسلوب ا#ختصاص؟قدم مثا#مم

 الت�ميذ با�جابة من دفاترھمتكليف

 والمتوق1ع أحد الت�ميذ با�جابة على ال1سبورة قيام

:ا5تيأن تكون على النحو

نوع11111111ه ا#خت11111111صاص ال11111111ضمير أس11111111لوب

 نوعه المخصوص

المتكلم11111ون نح11111ن ا;نبي11111اء معاش11111ر نح11111ن

 إلى المعرف بـ ال مضاف معاشر

المتكلم1111ون نح1111ن يع1111رب أبن1111اءنح1111ن

 إلى مضاف أبناء

 معرفة

ـ إننا الع1رب المتكلم1ون ن1اـ العرب

 إلىمضاف

أن1111تم مع1111شر المدرس1111ين أن1111تم ب1111ـ ال المع1111رف

 المع11رفإل11ى م11ضاف مع11شر المخ11اطبون

ال بـ

 قراءة التصحيح من المجيب نف1سه ق1صد التق1ويمـ

 الذاتي

 تكليف الت�ميذ بالتعقيب على ا�جابةـ

 إجابة عدد م1نـ

 الت�ميذ

 أن يمك1111111ن ـ1111111

يق111وم أكث111ر م111ن

تلميذ بالتصحيح

أن يمك1111111ن ـ1111111

ي11صحح الت�مي11ذ

ا;خط111111111111111111111اء

 ال1111سبورة عل1111ى

وف1111ي دف11111اترھم

 مثالمثا# بعد

 أش11111كال تنوي11111ع

ـ11111111:التعزي11111111ز

 شفوي 

 كتابيـ

 أمثل11111ة م11111ن ـ11111

 دقائق.05

 دقائق.10

 دقائق.10

 دقائق.05

 دقائق. 05
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 التمھيد

 المراقبة

 ا�نجاز

 التق1111111111111111111111ويم

 والتعزيز

 المنزليالعمل

 الت�مي1ذ تحديد ا�جابة النھائية وقراءتھا ودع1وةـ

 التأك1د م1ن مع1اودةأوإلي تصحيحھا ف1ي دف1اترھم

 المطابقة

لتركيز عل111ى م111ا ظھ111ر م111ن تعزي111ز التق111ويم ب111اـ111

 أثناء التصحيحصعوبات

؟ ما ؟ ما ھي طرقه  مثا#قدم ھو القصر

 شفھيا إلى إجابات عدد من الت�ميذا#ستماعـ

 ت1دوين ال1سؤال عل1ى ال1سبورة ومناق1شة الت�مي1ذـ

ـ: مكونات11ه وعناص11ره وھ11يف11ي أغ11راض الق11صر

 وشرح معناھما،ب�غته 

ثـ  الوض1عيةم تقديمھا وف1ق تحديد منھجية ا�جابة

:ا5تية

 الت�ميذ واحدا بعد آخر مثا# بعد مثاليجيب

 ا�جاب111ة المناس111بة لت111دون عل111ى ال111سبورة تخت111ار

: يتوقع أن تكون على النحو ا5تي والتي

ك11ام�غ11رض الق11صر ھ11و تحدي11د المعن11ى تحدي11دا/أ

 دون غيره للقرآن تتجلى في إثبات الكمال وب�غته

 من الكتب

غ11رض الق11صر ھ11و الفخ11ر وا#دع11اء وب�غت11ه/ب

 إبراز سمو المنزلة ا;دبيةفيتكمن 

غرض القصر ھو تحدي1د المعن1ى تحدي1دا ك1ام�/ج

 ا;ستاذ 

 م11111111ن أمثل11111111ة

 الت�ميذ

 م1111ا ھ1111و تك1111رار

 مناسب منھا

 م111111ن ا�جاب111111ة

 الدفاتر

 م111111111ن يطل111111111ب

الت�مي1111ذ ش1111رح

 معنى كل مثال

 ا�جاب1111ات تقب1111ل

القريب111ة المعن111ى

مم111ا دون عل111ى 

 السبورة

 دقيقة.15

 دقائق.05

 دقائق03
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 تظھر في تبيان مكانة س1ورة الفاتح1ة ف1ي وب�غته

 القر آن

غ111رض الق111صر ھ111و تمك111ين المعن111ى وتقري111ره/د

 تظھ111ر ف111ي تبي111ان الرض111ا بم111ا ي111صبب وب�غت111ه

 قارب ا;موالا�نسان من فقد ا;

 أس11لوب وبي11ان تحدي11د ش11فھي لمعن11ى م11ا ي11أتي ـ11

:القصر وب�غته

: المتنبي قال

 يب1ق فل1م وق1ت ذوب الغ1ش ن1اره فلله

 إ# صارم أو ضبارم

كوقال  ابن زيدون

 كن111تم فم111ا عھ111دكم عھ111د ال111سرور لي111سق

 ;رواحنا إ# رياحينا

ب ق11صر وتبي11ان الت�مي11ذ بتق11ديم أس11اليتكلي11ف ـ11

 ب�غتھا

 اختيار ث�ثة أبيات شعرية تتضمن أس1اليب ق1صرـ

 الكراس في وتدوينھا

(( تحضير موضوعـ ))الكناية:
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:الموجھةـ المطالعة4

 توطئة

ج الم�ادة عن�دما جعل��ه ف�ي مختل�ف ال�سنوات وال�شعب﴿ باس�تثناء ال��شعب ن�شاط اھ�تم ب�ه منھ�ا

﴾ س��اعة ف�ي ال�سنة، فھ��و بھ�ذا الحج��م)12(:ب�ـوبحج�م س�اعي يق��در التقني�ة ع�دا المحاس��بة

ح��صص وعن��دما جع��ل بع��ض التطبيقي��ة،ال��ساعي يع��ادل ن��شاطي التعبي��ر الكت��ابي وا/عم��ال 

. ل5خبار عن المطالعةالعروض مخصصة الموجھة وتقديم ا/عمال

عل�ى ال�رغم م�ن وج�ود وس�ائل كثي�رة ف�ي الع��صر الح�ديث ت�سھم ف�ي نق�ل الجھ�د ال�ذي يبدل��ه

ا=نسان في مختلف مناحي المعرف�ة مث�ل ا/ش�رطة وا/ق�راص المتنوع�ة الت�ي تع�رض عب�ر 

وامتطورة كالراديووسائل تكنولوجيا   ف�إن ا/خ�رى،لحاس�وب وقن�وات ا@ت�صال والتلفزيون

@ يزال من أعظ�م م�صادر ك�سب المعرف�ة و@ ي�زال ا/داة ا/ساس�ية  ف�ي المؤس�ساتالكتاب

التعليمية و@تزال مطالعته ھي الوسيلة التي يتحقق بھا إثراء الفكر وتمت�ين المع�ارف توس�يع

.الخيال وغرس القيم والمبادئ والتحكم في اللغة وأساليب التعبير

:والتلميذدور ا�ستاذ

أراد المنھ��اج أن تك��ون المطالع��ة ف��ي المرحل��ة الثانوي��ة أداة تثقيفي��ة تق��وم عل��ى جھ��د التLمي��ذ

فمن خ�Lل مط�العھم اMث�ار والمقتطف�ات يت�صلون بالرواف�د الثقافي�ة المختلف�ة بالدرجةا/ولى،

ا لمواق�ف م�ن الق�ضايا فيطلعون على طرائق التفكير ويستقلون ف�ي الفھ�م وا@س�تنتاج واتخ�اذ

ا/س�تاذ الموضوع أماالتي يعرضھا الموضوع المطالع ومن ا/ساليب التي انتھجھا صاحب 

فيوالمقوم، بدور المخطط والموجه فيقوم : ويظھر التخطيط

. يعينھم على ا@ستفادة مما يطالعوندفاترھم بماـ توجيه التLميذ إلى تنظيم

بي�ان م�ا ھ�و م�ن اMث�ار الكامل�ة وم�ا ھ�و م�ن المقتطف�اتـ إعLمھ�م ب�المقرر ف�ي المطالع�ة وت

.فترات إنجاز كل منھما وتحديد

.الموضوعاتـ توزيع ا/دوار على التLميذ في بعض
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ـ إعداد مخطط تن�اول ا/ث�ر أو المقتط�ف بطريق�ة ت�شوق التLمي�ذ إل�ى ا=قب�ال عل�ى مطالعت�ه

. التعامل بعمق مع مختلف مكوناتهإلىوتدفعھم

ام ا/س��اتذة ب��التخطيط من��ذ بداي��ة ال��سنة يھي��ئ الج��و المناس��ب لعملي��ة تنفي��ذ مق��ررات واھتم��

 التLمي�ذ عل�ى ب�صيرة مم�ا س�يقدم إل�يھم خ�Lل ال�سنة وربم�ا س�يدفع ال�بعض المطالعة ويجعل

 منھم إلى ا@نطLق في جمع ما يتعلق بالموضوعات التي سيتناولونھا خLل السنة

في:تنظيم نشاط المطالعة الموجھة  ح�صة التوجي�ه:ح�صتينكل موضوع في المطالعة يقدم

 وحصة المراقبة وا@ستثمار

:حصة التوجيه: أو�

 يق�دم ا/س�تاذ تعريف�ا ب�ا/ثر ش�كL وم�ضمونا ويب�رز دواف�ع تأليف�ه وقيمت�ه: ا$ثار الكامل!ة-1

اذالفكري، ويتخ بصاحبه يبين مكانته في عصره واتجاھه ا/دبية والفكرية وتعريفا لتقديم في

:منھالSثر وصاحبه طرائق 

 قراءة فقرات مثيرة منه ومناقشة التLميذ فيما تضمنته من عناصر ا=ثارة والجمال-

 استطLع معلومات التLميذ عن اMثار الشبيھة لموضوع ا/ثر المستھدف-

ا الوقوف عند بعض الظواھر اللغوية وا/سلوبية @ستطLع قدرات التLميذ على تحليلھ-

 أن ت�شملن، ويمك� توزيع عناصر التوجيه أوتدوينھا على ال�سبورة ومناق�شتھا م�ع التLمي�ذ-

:العناصر ما يأتي

ـ اMراء( مقومات المضمون مثل� ـ أق�سام ا/ث�ر ـ عن�اوين الف�صول القضية الت�ي يتناولھ�ا

Lـ م ـ الق�يم ا/خLقي�ة وا@جتماعي�ة ـ العب�ر المستخل�صة م�ح البيئ�ة والعواطف الت�ي ت�ضمنھا

ـ منھجية ا/ثر  ـ فكري:الطبيعية وا@قتصادية ـ تأملي ـ علمي )قصصي

، ھزلي: نوع ا/سلوب( مقومات ا/سلوب� ، أدب وصفي )علمي

ف��ي البLغ��ة والقواع��د واللغ��ة م��ن حي��ث الت��رادف والت��ضاد:طائف��ة م��ن الظ��واھر اللغوي��ة�

 والد@لة على أكثر من معنى 

 مختلفة أو صور متنوعة والمفاضلة بين بعضھاالموازنة بين مشاھد�
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 التطرق إلى مافي ا/ثر من أعLم ومصطلحات والتعريف بھا�

 أفكاره وآراؤه وأخLقه وغيرھا مما يعبر عنه ا/ثر: مLمح صاحب ا/ثر�

 والعناصر التي يع�دھا التLميذ،ـ تحديد منھجية التناول بتبيان العناصر التي يكلف بھا جميع

 فقط إما بصورة فردية وإما في شكل أفواج وتوضيح كيفية ا=عداد والتنفيذبعضھم

ما:ـ المقتطف2 :يأتي يتناول ا/ستاذ فيه

 الم��صدر ال��ذي أخ��ذ من��ه المقتط��ف والتعري��ف ب��صاحبه وت��ذليل ال��صعوبات اللغوي��ة الت��ي-

 تتجاوز جھد التلميذ

ـ قراءة بعض فقراته أو مشاھده

ـ تلخي�صهـ تحديد العناصر التي يت ناولونھا في المطالعة مثل وضع عناوين أجزاء المقتطف

 المقتط��ف ف��ي ألفاظ��هـ أس��لوبـ�� إب��داء ال��رأي ف��ي جوان��ب م��ن ا/فك��ار والق��يم والعواط��ف 

 وتراكيبه وصوره د@@ت المقتطف عل صاحبه وعلى بيئته

الت�ي ق�ام بھ�ا يتط�رق فيھ�ا ا/س�تاذ إل�ى معالج�ة ا/عم�ال: حصة المراقبة وا�ستثمار:ثانيا

:التLميذ على النحو اMتي

:طريقتين وينتھج فيھا:الت,ميذدراسة أعمال/1

وي�ستعمل ھ�ذه الطريق�ة إذا ك�ان ق�د كل�ف بع�ض التLمي�ذ ف�ي ح�صة:طريق!ة تق!ديم الع!روض

. بصفة جماعية أو فرديةعرض إماالتوجيه بإعداد 

ح العناص��ر الت��ي كل��ف بھ��ا وي��ستعمل ھ��ذه الطريق��ة ف��ي ت��صحي: طريق!!ة ت!!صحيح التطبيق!!ات

 التLميذ جميع

موض��وع يھي��ئ ا/س��تاذ مطال��ب أخ��رى ق��صد تق��ويم الفھ��م وتعميق��ه ورب��ط:الفھ��متعمي��ق/2

 ا/خرىبموضوعات ا/نشطة المطالعة

. الد@@ت، البLغة، الصرف،النحو:اللغةفي
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ـ الموازنة بين بعض المعاني وا/س�اليب:ا�دبفي ـ ت�صميم موض�وع شرح فقرة أو مشھد

.……نقد فكرة أو موقف.تلخيصهأو فصل أو

ـ التوسع في تقنية:التعبيرفي …… استخLص عناصر تقنية

@ تتعل��ق بتنفي��ذ موض��وع م��ن إن ھ��ذه العناص��ر الت��ي يق��دمھا ا/س��تاذ ف��ي ن��شاط المطالع��ة

نفي�ذ ف�ي مواضيعھا بل تتعلق بتنفيذ المقرر كل�ه، وم�ن أج�ل ذل�ك ف�L ب�د م�ن تنظ�يم عملي�ة الت

 مع�ين،مخطط يدون فيه الجوانب التي تم تنفيذھا من ھذه العناصر بمناس�بة تن�اول موض�وع 

وعلى ضوء ما كشفه التنفيذ يقدم الموضوع الجديد فيدرج عناصر أخرى جديدةويعيد بع�ض

عناصر الموضوع السابق التي @حظ عدم تمكن التLميذ م�ن ال�تحكم فيھ�ا، ويمك�ن أن يك�ون 

:ى النحو اMتيھذا المخطط عل

 العناصر التي تتطلب ا�عادة العناصر المقدمة الموضوعنوع المطالعة

 الخيال المقتطف

 &حمد أمين

ـ ـ الخيال المبدع  عناصر الخيال

ـ تصميم المقتطف  إبداء الرأي فيه

ـ تبيان اسم الفاعل

ـ إبراز ا&فكار القائمة  وصيغ المبالغة

 على الحجج

 تصميم المقتطف

 تمييز بين الحججال

 التمييز بين اسم الفاعل وصيغ

 المبالغة

كليلة ودمنة اBثار

 Eبن المقفع

 مضمون الكتاب

 الشخصيات القصصية

 استخLص العبر من القصص

دراسة معاني أزمنة الفعل والمصدر المؤو

.……أغراض بعض ا&ساليب الخبرية

 أزمنة الفعل

 أغراض الخبر

 ات في القصةالتمييز بين الشخصي

وبھذه الكيفية يتمكن ا/ستاذ م�ن متابع�ة تLمي�ذه وت�ذليل العقب�ات الت�ي تعت�رض س�بيلھم وس�د

 يجدونمالمطالعة، /نھالفجوات التي تحد من انطLقھم في التعامل ا=يجابي مع موضوعات 



تعليمية اللغة العربية وآدبھا المعھد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 128 

وين الفائدة والمتعة في كل مرة فتعل�ق نفوس�ھم بالمطالع�ة وتل�ك ھ�ي الثم�رة المرج�وة م�ن تك�

.النشاطالتLميذ في ھذا 
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 التقـويـم:التاسعـة الوحدة
 مقدمة

 المجا@ت التعليمية من�ذ الق�دم أي من�ذ أن أص�بح التعل�يم نظام�ا ي�ستھدف ن�شر التقويم دخل

 يبين ونقل التراث وتثقيف الناس وتربيتھم وفق ما تنتظره المجتمعات، /نه ھو الذي المعرفة

 أساس�يا ف�ي عنصراولكن ا@ھتمام بالتقويم وجعله.ا كان الفعل التعليمي قد حقق نتائجهما إذ

@  م�ن العملي�ة يتج�زأكل عملية تعليمية لم يتبلور إ@ في عصرنا الحاضر حين اصبح جزءا

 ف�ي مج�ال التربي�ة ح�دثتوأحد أركان المنھج الترب�وي، فق�د ت�أثر ب�التطورات الت�ي.التعليمية

 الت�ي غي�رت النظ�رة الطرائ�قتي انصبت على سيرورة العملية التعليمية وعل�ى وبا/بحاث ال

.التعلمإلى التعليم وإلى

 وتحددت مكانته ضمن الن�شاط المدرس�ي، مدلوله، لذلك تغير مفھوم التقويم واتسع ونتيجة

منوالفحوصفلم يعد مقتصرا على تلك ا@ختبارات  التي كان القائمون على التعليم يتوخون

أو. التي يحصلون عليھاالدرجاتبترتيب المتعلمين وفق, وراءھا في نھاية الفت�رة التعليمي�ة

قياس كما أنه قد تجاوز كونه عملية, تلقي منھاج تعليمي معينبعدفي نھاية فصل دراسي أو 

 ق�د تع�دى ذل�ك مفھوم�ه ت�شرحھا عب�ارات النج�اح والرس�وب ب�ل أن التعلم التي لنتائج وتقدير

ع  مستوى ا/داء الذي وبتوضيحملية شاملة تعنى بإبراز مستوى استعدادات التLميذ وأصبح

 بقضايا التربية أصبح المربون والمھتمون تحقق لقدحققه الجھد المبذول ونوع ا/ھداف التي

 المدرس�ي لمعرف�ة الجھ�د في�ه عملي�ة ش�املة وم�ستمرة ت�ستھدف تتب�ع التدريس يرونومسائل

 الطرائ��ق تبي��انكم��ا ي��ستھدف, ك��ل ن��شاط يب��ذل داخ��ل المؤس��سةمواق��ف الق��وة وال��ضعف ف��ي

ومعالج�ة ن�واحي. ال�تعلموا/ساليب التي تسھم في توجيه العملية التعليمي�ة وتح�سين ظ�روف

و  التعليمي ويستھدف بصفة الجھدا@ختL@ت التي تعوق نمو التعلم وتقلل من فعالية القصور

 التي تساعد على وصف ا/سئلةدقيق في صوغ خاصة توضيح نوع الھدف المراد قياسه والت

.التعلم والتي تمثل خLصة نتاجات المرغوبة أنواع السلوك
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 تؤكد أوتنفي حدوث التغيير ا=يجابي في سلوك المتعلم�ين ھ�ي التي ا/دلةعن البحث إن

. التقييم عملية جوھر

ي... مباش��رة لمفھ��وم التعل��يم ذات��هص��لة ولھ��ذا مك��ن بواس��طتھا إح��داث م��ن حي��ث كون��ه عملي��ة

ً المتعلم��ين س��واء ك��ان ھ��ذا ال��سلوك ظاھري��ا ب��سيطا أم داخلي��ا معق��دا مث��ل س��لوكتغي��رات ف��ي  ً ً ً

 السلوك ا@جتماعي وا@نفعالي فنتائج عملية التعلم ھي عملية اكتساب خبرات وأنماطالتفكير 

علم با=ض��افة إل��ى أنھ��ا اكت��ساب مھ��ارات ومعلوم��ات م��صحوبة ف��ي نف��س الوق��ت ب��تمعرفي��ة

و يقاس نجاح أي نظام تعليم�ي بم�دى نجاح�ه ف�ي, واتجاھات ووسائل التكيفوميولعادات 

. في ھذه النواحي جميعھاالنموتشجيع

 التقويم تعريف

 لعملية التعلم ذاتھا بقصد مLحظة م�ا ورصد بمفھومه الحديث ھو عملية تتبع التقويم

 ا/س�اليب وتع�ديل الق�صور ن�واحي ومعالج�ةر التغي�ھ�ذا وقي�اس المتعلمينيطرأ على سلوك

.ضروريا كان ذلك كلما والطرائق والمناھج

 نمو التLميذ وتقدمھم في مجال تحقيق ا/ھ�داف تقدير تعريف شامل للتقويم وھو وھناك

 التي تبين درجة تقدم التLميذ البيانات إلى جمع التقويمف، ويھدالدراسيأو القيم في المنھاج

 والم�وجھين م�ن تق�ويم فاعلي�ة ا/س�اتذة يھ�دف إل�ى تمك�ينا، كم�قي�ق أھ�داف المنھ�اجنحو تح

 المختلفة، النشاطات وأنواعخبراتھم في مجال تنفيذ المنھاج وطرائق التعلم

:التقويم وظائف

 النم��و الف��ردي للتLمي��ذ وت��شخيص نق��اط الق��وة لتوجي��ه الف��رص وظ��ائف التق��ويم تھيئ��ة م��ن

 كم�ا أن في�ه، تكون ا=جراءات العLجية أمرا مرغوبا التييد المجا@ت والضعف لديھم وتحد

 الموض�وعي لتع�ديل المنھ�اج أو تغيي�ره أو إدخ�ال خب�رات ا/س�اسمن وظائف التقويم تھيئة

 عLم أن التقويم صLح من التLميذ، وفي ھذا المجال أشار والجماعاتتقابل حاجات ا/فراد

 فقط في إثراء تعل�يم الطلب�ة وتح�سينه، وإنم�ا أي�ضا ليسثرا المتطور يؤدي دورا رئيسيا ومؤ

 وإن الم��درس ف�ي س�عيه لتحقي��قامكوناتھ�ا، ھ�ذ وتح��ديث التعليمي�ةف�ي توجي�ه م��سار العملي�ة
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 للم��واد الدراس��ية ل��دى التLمي��ذ واس��تعانته بأس��اليب ومعالج��ات المرج��وةا/ھ��داف التعليمي��ة

إلى إجراءات منظمة وأساليب وأدوات تقويم تدريس مناسبة يحتاج وطرائقتعليمية متطورة

 جيدة تعينه في الحكم على تحصيل التLميذ وإنجازاتھم وتمكنه من اتخاذ نوعيةمتنوعة ذات 

 الق��رارات التربوي��ة المتعلق��ة بھ��م وب��البرامج التعليمي��ة، وعل��ى ھ��ذا ا/س��اس يج��ب م��نالعدي��د

 الطرقل الصعوبات وا=رشاد /فضل التقويم عملية إيجابية بحيث يتضمن القيام بتذلياعتبار

ن وأن نظم التقويم وا@متحانات حلقة أساسية في مكونات منظوم�ة  التعل�يم،لتحقيق ا/ھداف

 التعليمي�ة العملي�ةعلى اعتبار أنھا من بين القوى الھامة المؤثرة ف�ي تط�وير مختل�ف جوان�ب

.وتحديثھا

ھن�اك تقويم�ا م�صاحبا للعملي�ة التعليمي�ة ف�ي ھنا ھو ا=شارة إل�ى أن يھمناما: التقويم أنواع

 دوري�ا أو موس�ميا ينظم�ه الق�ائمون عل�ى التعل�يم بھ�دفا، وتقويم� وفي نھايتھاوأثنائھابدايتھا 

.الدروس النتائج خLل فترة زمنية أو بعد تلقي مجموعة من مراقبة

م�ن المھ�ارات يحتاج ا/ستاذ في كل حصة دراسية إلى عدد: الدراسيةالحصة خ,ل التقويم

و ينج�زكي  و مھ�ارة معالج�ة ا/جوب�ة الخاطئ�ة  ھ�ذه الح�صة م�ن ذل�ك مھ�ارة ط�رح ال�سؤال

و مھ�ارة التق�ويماستخداممھارة وحت�ى. ال�سبورة والوس�ائل ا/خ�رى، ومھ�ارة إدارة ال�صف

 توضيح مفھوم التقويم في ا/ن�شطة ال�صفية الت�ي يمارس�ھا ا/س�تاذ خ�Lل الح�صةمننتمكن 

 ا/ن�شطةوم بتحليل عمل ا/ستاذ في أثناء الحصة الدراسية لنتعرف على مختلفنقالدراسية

.التي يمارسھا ا/ستاذ نفسه والمتعلم، وما ينفذ خLلھا من مھمات

 ھ��و ج��زء م��ن منھ��اج م��ادة م��ن الم��واد الدراس��ية دراس��يةلك��ل درس ح��صة. يخ��صبالغايات-

 بم�ادةيت�صل) ال�درس(والدراس�ة وھ� مراح�ل م�نالمقررة لصف من الصفوف في مرحلة

 وأخرىمن المواد تدرس على مختلف مستويات المرحلة ولھا عLقة بمراحل دراسية سابقة

Lعم�ل ا/س�تاذ عل�ى نج�اح@حقة ولكل درس أو موضوع درس أھ�داف يعط�ي تحقيقھ�ا دل�ي 

ً بأھداف المادة الدراسية التي ت�شكل ج�زء م�ن أھ�داف تتصلوھذه ا/ھداف الخاصة بالدرس
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 ج�زء أو حلق�ة ف�ي جمل�ة ا/ھ�داف التربوي�ة العام�ة وھ�ي ھ�يمرحلة الدراسية نفسھا والتي ال

أو.المعتمدةبذلك تتصل بالفلسفة التربوية .بالغايات،

 لدى التLمي�ذ والت�ي م�ن ش�أنھا أن تعين�ه عل�ى السابقة ا/ستاذ المعلومات أو الخبرات يحدد-

. وأساليبه ووسائلهاختيار طريقته

 تعليمية لدرسه من ا/ھ�داف العام�ة للم�ادة وم�ن محت�وى ال�درس بحي�ث أھدافاستاذا/ يحدد-

 على ما يتوقع ا/ستاذ أن يظھر لدى المتعلم�ين م�ن س�لوك كنت�اج تعليم�ي ا/ھدافتؤكد ھذه

 والوسائل التي يستخدمھا م�ع تLمي�ذه داخ�ل الح�صة الدراس�ية، وي�ستخدم والطرائقلSنشطة

درف��يا/س��تاذ ًس��ه فع��L ي��صف ا/ح��داث الت��ي لھ��ا نتاج��ات نھائي��ة خاض��عة ص��وغ أھ��داف

 ي��صوغ أھ��داف درس��ه بعب��ارات س��لوكية، وتك��ون ھ��ذه ا/ھ��داف متسل��سلةأنللمLحظ��ة، أي

ً ا/ول مثL ضروريا لتحقيق الھدف الذي الھدفبحيث يكون تحقيق .يليهً

ادئ العام��ة لك��ل ھ��دف م��ن ا/ھ��داف محت��وى مناس��با م��ن المف��اھيم والمب��ا/س��تاذ يح��دد-

 والتمرين��ات والمھ��ارات الت��ي ينبغ��ي إنج��از تعليمھ��ا وتعلمھ��ا ف��ي ح��صة والوق��ائعوالق��وانين 

 واحدة،دراسية

 ف��ي أثن��اء ا/ن��شطة التعليمي��ة المتعلم��ين الطريق��ة أو الطرائ��ق الت��ي س��يلجأ إليھ��ا م��ع يح��دد-

.ذ ذلك يتوقع أنه يلزمه لتنفيالذيالتعلمية والوسيلة أو الوسائل وكذلك الزمن

 الخطوات يصوغ ا/ستاذ التقويم المناسب لكل ھدف من تلك ا/ھداف حت�ى تلك وضع بعد-

 على نوع ا=نجاز الذي تحقق لدى المتعلمين وقبل نھاية الحصة @ب�د أن يق�وم الحكميستطيع

 ھذينونضيف إلى. عملية تقويمية نھائية للحكم على مدى إنجاز أھداف الدرس كافةبإجراء

ً من التقويم شكL ثالثا ھو ذلك الذي يجريه في بداية الحصة الدراسية الشكلين  خب�رات ليح�ددً

 للح�صة بالن�سبةالتLميذ السابقة ويتعرف إلى مستواھا حتى ي�ستطيع تحدي�د ال�سلوك المب�دئي

.الدراسية أو المدخل فيما يتعلق بالھدف

فيأن نجد وھكذا  ا/نشطة التعليمي�ة التعلمي�ة التقويم عملية مستمرة مطلوبة قبل الشروع

 بع�د مطلوب�ة بھدف ما لتحديد السلوك المبدئي أو المدخل فيما يتعلق بالھدف كما أنھا المتعلقة
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 إل�ى لLنتق�الھذه ا/نشطة للحكم عليھا والتحقق من أن المتعلم�ين ق�د أص�بحوا عل�ى اس�تعداد

 ي�صلح ش�امليم نھ�ائي @ب�د م�ن تق�و, ھدف آخر من أھداف الدرس وبعد ا@نتھاء من الدرس

ن وھو ما سنوضحه ً/ن يكون حكما وتقديرا لما أنجز في الحصة الدراسية :يلي فيماً

ً في درسھم بمرحل�ة ي�سمونھما أحيان�ا مرحل�ة التمھي�د البدء المعلمون اعتاد: القبـليالتقويـم

 اس��تخدام م��صطلح م��ستحدث في��سمونھا مرحل��ة يح��اولأو المقدم��ة أو المراجع��ة وبع��ضھم

 إل�ى موض�وع ال�درس الجدي�د أو المتعلم�ين@ستثارة ويق�صدون بھ�ذه المرحل�ة توجي�ه انتب�اها

 وض��عية اس��تعداد باس��تمرار ف��ي تLمي��ذھمإج�راء اختب��ار ح��ول ال��درس ال��سابق بق��صد وض��ع

 الجدي�د ولكن التعليمية الجديدة تقترح م�ن أج�ل تعل�يم م�تقن وم�تمكن أن نب�دأ ال�درس وتأھب،

 الجديد بالدرسيكون ھدفھا التأكد من أن التLميذ قادرون على السير بعدد من المھمات التي

 المتعلم�ين ام�تLكو يقصد من�ه التحق�ق م�ن) التقويم القبلي( وھذه المھمات يطاق عليھا اسم

ً ھ�ذا التق�ويم ت�صبح أساس�ا لتحدي�د ونت�ائجالخبرة المطلوب�ة لل�شروع ف�ي الموض�وع الجدي�د،

تا/ولىالخطوة حدي�د ال�سلوك المب�دئي ومث�ل ھ�ذا ا@ختب�ار أو التق�ويم ي�شكل من ال�درس أي

. من أن المتعلمين في المستوى المطلوب للشروع في الدرس الجديدللتأكدضمانة 

 لم�دى تعل�م التLمي�ذ لل�درس ال�ذي س�بقًقياساً شرطا أن تكون مھمات التقويم القبلي وليس

ات والمعلوم�ات والمھ�ارات الت�ي س�تبنى الخبروتقويمالدرس الجديد مباشرة وإنما ھو قياس

 موج��ودة ف��ي ال��درس ال��سابق مباش��رة للم��ادة نف��سھا تك��ونعليھ��ا حق��ائق ال��درس الجدي��د وق��د 

 تم تدريسه قبل ذلك أو في مجموعة دروس من الم�ادة قدًوأحيانا قد تكون موجودة في درس

اح�ل ال�درس الموالي�ة قراراته فيما يتعل�ق بمرتكييفوعلى ا/ستاذ, ذاتھا أو من مواد أخرى

. التي تحدد مسار الدرس الجديدھيًوفقا لنتائج ھذا التقويم /نھا 

 الع�املين ف�ي المج�ال الترب�وي ت�سميات أخ�رى مث�ل بع�ض علي�ه ويطل�ق: التك!وينيالتقويم

 أن ينجز ا/ستاذ والمتعلم مجموعة ا/نشطة التعليمية بعدتقويم مرحلي أو تقويم بنائي ويأتي

ب : ل5جابة عن السؤالين اMتيينالدرسھدف من أھداف المتعلقة
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 تحقق الھدف كما رسم في التحضير للدرس؟ھل-

 مدى ا=نجاز الذي تحقق؟ما-

 ا=نج�از ال�ذي حقق�ه ا/س�تاذ والم�تعلم م�دىً التق�ويم م�ن ش�أنه أن يعط�ي دل�يL عل�ى وھذا

خدمت من أج�ل ھ�ذا الھ�دف الجزئ�ي التي استالمختلفةبوساطة ا/نشطة والطرائق والوسائل

 في مرحلة تالية أي أنه يحكم فيما إذا كان المتعلم�ون يتبعًوتكون نتائجه مؤشرا لما يجب أن 

و ا/ستاذمھيئين لLنتقال مع  ھ�دف جدي�د م�ن م�ستوى تحقي�ق الم�ضي نح�و إلى نقطة جديدة

.أعلى

 ع��ن جھ��ة والك��شفم��ن الھ��دف تحق��ق وظيف��ة التق��ويم التك��ويني الك��شف إل��ى أي م��دى إن

 كم�ا أن�ه أخ�رى، في ا/نشطة والطرائق والوسائل ودرجة كفايتھا من جھ�ة والضعفالنقص

 تقويم صياغة الھدف نفسه ويشخص مواطن القوة والضعف لدى الم�تعلم ويم�دن إلىيرشدنا

 تساعدنا عل�ى تحدي�د ن�وع الق�رارات الت�ي يمك�ن أن يتخ�ذھا ك�ل م�ن ا/س�تاذ التيبالمعطيات

.علموالمت

 عل�ى ال�سواء إل�ى مھ�ارة خاص�ة م�ن والتغذي�ة التقويم التكويني من ناحية ا=ع�داد ويحتاج

. ومعالجتھاالمھماتحيث اختبار المھارات وصياغة البنود وطرح

 ا/ستاذ ف�ي ا=ع�داد والتنفي�ذ لمھ�ام يراعيھا ببعض الشروط التي يجب أن قائمة يلي وفيما

:التقويمھذا

تغينبغي- .طي ھذه المھام الھدف المراد تقويمه أن

ً نتائج ھذا التقويم دليL ثابت�ا ق�ابL للمLحظ�ة والقي�اس عل�ى تحقي�ق الھ�دف تعطيأن ينبغي- ًً

. التقويمموضوع

@ يقع في دوامة تكرار صيغ واحدةينوعأن ينبغي- . ا/ستاذ في أساليبه وأدواته حتى
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 بالق��در ال��ذي ي��ساعد الم��تعلم عل��ى تق��ويم لغ��رضل بن��ود ھ��ذا التق��ويم ناجح��ة ومؤدي��ة تك��ون-

 يتمكن من اتخاذ القرار المناسب؛ مواص�لة حتىوذلك, تطوره في تعلم مركز على المحتوى

 ....الثغرات إنجاز تدابير تساعده على تصحيح مسار الدرس وسد,الدرس

م��ستوى ف��إذا ك��ان الھ��دف م��ن, ح��دده ا/س��تاذالھ��دف ال��ذي التق��ويم م��ستوى بن��ود تق��يسأن-

. ينبغي أن تكون المھمات من النوع الذي يصلح لقياس نفس المستوىًمثLالتطبيق 

 تجنيب المتعلم�ين اكت�ساب مواق�ف خاطئ�ة وا@ھتمام با/ستاذ أن يأخذ بعين ا@عتبار يجدر-

 فھ�ذا.ال�تعلم عل�ى إفھ�امھم أن�ه وس�يلة لتح�سين والعم�ل, تجاه ھذا النوع م�ن التق�ويم أو غي�ره

. عملية التعلم ذاتھا غير منفصل عنھافيالتقويم يفترض إدماجه النوع من

 مباش�ر با/ھ�داف ويرم�ي إل�ى قي�اس م�دى ق�درة الم�تعلم عل�ى بشكل يتصل: النھائي التقويم

 الدراس�ية بكاملھ�ا وذل�ك بالن�سبة لموض�وع ھ�ذه الح�صة الح�صةتمثل ا/ھداف المرجوة م�ن

 أعم�ال أداءة مكتوبة أو ش�فوية، ت�دريبات، أسئل( مجموعة من المھام يشتمل علىوبذلك فھو

ًتبع��ام��ا تختل��ف م��ن حي��ث الع��دد والط��ول وال��زمن ال��ذي يمك��ن أن ت��ستغرقه ا=جاب��ة عنھ��ا

 وفيم�ا أخ�رى،و لمستوى المتعلمين وخب�راتھم ال�سابقة م�ن جھ�ة جھة،لموضوع الدرس من

: بعض الشروط التي ينبغي توافرھا في بنود ھذا التقويم ومھامهيلي

 الدرس وفق المستويات التي أھداف تحقيق قياس وبنوده النھائي التقويم مھامفي يراعيأن-

 بنود ھذا التقويم أن يعود لSھداف وضعحددتھا ھذه ا/ھداف وھو ما يحتم على ا/ستاذ عند

 التي حددھا وصاغھا من قبل،

ينية التي وضعھا خ�Lلً وضع بنود ھذا التقويم أيضا إلى التقويمات التكوعند ا/ستاذ يعود-

ً محاو@ عدم تكرار نفس الصياغة أو نف�س المھم�ات م�ع مLحظ�ة أن�ه ل�يس الدراسيةالحصة 

 أن يكون لكل ھدف من أھداف الدرس بنود في ھذا التق�ويم خاص�ة ب�ه، وم�ن الضروريمن

منأنالممكن ً تكون ا=جابة عن أحد البنود مقياسا وتقويما لتحقق أكثر ا فمھم�ات ھ�ذ,ھ�دفً

. إذن ليست بالضرورة مساوية لعدد ا/ھدافالتقويم
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@ يشترط فيھا قياس ا/ستاذ يتذكرأن-  ا/ھداف وتقويمھ�اً ھنا أيضا أن بنود التقويم النھائي

. لتحقيقهالدرسإ@ حسب المستوى الذي قامت أنشطة

 ال��درس تعط��ي للم��تعلم قب��ل نھاي��ةمھم��ات أن التق��ويم النھ��ائي ھ��و مجموع��ة والخLص��ة

 الدرس وھو ي�سمح لSس�تاذ أن يج�د /ھدافبقصد قياس تقويم مدى ا=نجاز الذي تم بالنسبة

:أجوبة لSسئلة التالية

بهأن أتوقع ماذا- .ً يكون المتعلم قادرا على القيام

ً. يبين المتعلم أنه قد تعلم فعLأن يمكن كيف-

.تعلمه المتعلم الذي أقبله كدليل على ما أداء مستوىما-

ا@ختب��ارات أداة م��ن أدوات القي��اس، تنط��وي عل��ى مجموع��ة م��ن: والف!!روضا�ختب!!ارات

 ص��يغت بطريق��ة علمي��ة وتتعل��ق ف��ي الغال��ب بم��ضمون مع��ين م��ن مق��رر والعب��ارات،ا/س�ئلة 

 فحص مدى ما حصله المتعلمون في مستوى معين من معلومات ومعارف إلىتعليمي يرمي

.ھج وكتب دراسية معينة لمنادراستھمومھارات من خLل

ھ�ل حق�ق المتعلم�ون: عن السؤال اMتيل5جابة بأنه أداة تستعمل ا@ختبار جورو عرف وقد

؟ في حين يعتقد  @ . أنه أداة تستعمل لتقويم سلوك الفرد أو أدائه آيكنالھدف المطلوب أم

الفيعرفه بأنه الدكتور محمد السيد علي أما متعلم�ين /ھ�داف إجراء منظم لقياس تحصيل

 وتعميم�ات محددة أو أنه إجراء منظم لقياس ما اكتسبه المتعلمون من حقائق ومفاھيم تعليمية

 ت��سمح وعرف��ه آخ��ر بأن��ه أداة معين��ة،ومھ��ارات نتيج��ة لدراس��ة موض��وع أو وح��دة تعليمي��ة

.تقويمھابالكشف عن أداءات التLميذ بغرض

نعن تقل الفروض أھمية و@ ق�ل بأنھ�ا تعتب�ر ج�زءا م�ن ا@ختب�ار وس�ابقة ا@ختبارات إن ل�م

عن, عليه وعددا محصورا من ال�دروس, كونھا تتناول جزءا محدداا@ختباراتوما يميزھا

وتتعدد خLل الفصل الواحد فھ�ي مراقب�ة التLمي�ذ, زمنية محددةبمدةوالمعلومات @رتباطھا 

. ل5قدام على ا@ختباراتوإعدادھمو تھيئتھم 



تعليمية اللغة العربية وآدبھا المعھد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 137 

:والفروضبارات ا�ختأھمية

:على أھمية ا@ختبارات والفروض في كونھا تساعد تكمن

 للتعلم، وزيادة دافعيتھم التعليمية، ا/ھداف تحقيق المتعلمين بمدى تقدمھم نحو توعية�

 بتحصيل المتعلمين ومعرفة فرص نجاحھم في مواد دراسية أخرى التنبؤ�

من القرار التربوي السليم نحو تصنيف المتعلماتخاذ�  التعليمين وتوجيھھم إلى نوع معين

 أو تخصص معين من التخصصات

 نمو المتعلمين والحكم على مدى تكامل ھذا النمو وشموله، متابعة�

 وتطوير استراتيجياته من خLل نتائج التعلم التدريس، على فعالية الحكم�

 لم��نھج إذ أن ا@ختب��ارات تعك��س م��دى تح��صيل المتعلم��ينالدراس��ية، المن��اھج تط��وير�

 المساعدة من كتب ومواده ومن نتائج التحصيل يمكن تطوير المنھج المدرسي معين، دراسي

. وأدلة معلمينوأجھزةووسائل

 أط�ول ع�ن طري�ق ا@ختب�ارات الت�ي ت�نظم م�ن لفت�رة ل�دى المتعلم�ين استبقاء المعلومات�

.Mخروقت

اي، وبالت�ال اMباء بمدى تقدم أبن�ائھم دراس�ياإعLم�  أھمي�ة إدراكلجم�اھير ف�ي ك�سب ثق�ة

.المدرسيالتعليم

 تح��سين ال��تعلم والف��روض ف��ي ا@ختب��ارات فعالي��ة تق��اس: ا�ساس!!ية ل,ختب!!اراتالمب!!ادئ

أن بالدرجة ا/ولى من خLل المبادئ التي ي�ستند إليھ�ا بن�اء ھ�ذه ا/داة، إذ يمكنھ�ا والتدريس

 ت�شجعبعي�دا عنھ�ا، وبمق�دورھا أن توجه أنظار المتعلمين تجاه أھداف التدريس المن�شودة أو

 الھام��ةالمتعلم��ين ليرك��زوا عل��ى جان��ب مح��دود م��ن الم��ادة الدراس��ية أو عل��ى جمي��ع ا/ج��زاء

.منھا

أو أن تعزز التعلم السطحيوبإمكانھا  بإمكانھ�اه، إن� عميق�ا ب�د@ م�ن ذل�كفھما تتطلبنأ،

 بإمكانھ���ا أن تزودن���اكل، وك���ذالتدري���سيةأن تزودن���ا بمعلوم���ات موثوق���ة @تخ���اذ الق���رارات
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 ينبغ��ي أن تت��وفر ف��ي الت��ي وفيم��ا يل��ي مجموع��ة م��ن المب��ادئ.بمعلوم��ات م��شوشة ومتحي��زة

. والتعلمالتعليما@ختبارات وفي الفروض حتى تؤدي دورا إيجابيا في عملية

: تعليمية محددة تكون متسقة مع ا�ھداف التدريسيةنواتج تقيس-1

وايمكن  النواتج التعليمية، مثل معرفة الحقائقمنلفروض لتقيس العديد بناء ا@ختبارات

 والمب��ادئ، الق��درة عل��ى تطبي��ق الحق��ائق المف��اھيم ا@ص��طLحات، إدراكةالمح��ددة، معرف��

ولذلك فإن الخطوة ا/ولى في بنائھا تكم�ن ف�ي. ا/خرىوالمبادئ، ومختلف مھارات التفكير

وھ��ذه. تحدي��د المق��صود م��ن ك��ل منھ��اومحاول��ة التع��رف عل��ى الن��واتج التعليمي��ة المطلوب��ة،

 الدراس��ية الت��ي س��يغطيھا ا@ختب��ار أو بالم��ادةالن��واتج يج��ب أن تنب��ع م��ن ا/ھ��داف الخاص��ة 

.الفرض

:يأتي تحديد النواتج التعليمية فيما خطوات وتتمثل

. التدريسية للمقرر الدراسيا/ھداف تحديد-

 أن يفھ�م الم�تعلم مع�اني ا@ص�طLحات:مث�ال(ة بن�واتج تعليمي�ة عام�ا/ھ�داف التعبير ع�ن-

) المشتركة

. على تحقيق ذلك الھدفالتي تدل كل ھدف النواتج التعليمية المحددة تسجيل تحت-

:أن يستطيع المتعلم:مثال. كتابتھا بشكل سلوكي يمكن مLحظته وقياسهيجب وھذه

. المصطلحات بلغته الخاصةمعنى يحدد-

. على أساس معناھاحاتالمصطل يفرق بين-

. بشكل فعال في جمل جديدةالمصطلحات يستخدم ھذه-

.ت�ستخدم ا/س�ئلة الت�ي س�وف تحدي�د التعبير ع�ن ھ�ذه الن�واتج بوض�وح، ي�ساعد عل�ى إن

 بلغ�تھم" على التعبير ع�ن الم�صطلحات قادرينفا/ستاذ الذي يتوقع من المتعلمين أن يكونوا

. أن يحاولوا كتابة تعاريف لھامنھم ويطلب يقدم لھم المصطلحات،"الخاصة

. ممثلة من النواتج التعليمية والمادة الدراسية المتضمنة في التدريسعينة تغطي-2
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 من الحقائق والمصطلحات الت�ي نتوق�ع مجموعة نھاية كل خبرة تعليمية قد تتجمع لدينا في

 أو الفرض ونظرا @عتبارات لLختبارالمخصصمن المتعلم ا=لمام بھا، ولكن بسبب الوقت

 الحق�ائق، وھك�ذا ف�إن ا@ختب�ارات أو ھ�ذهأخرى، يصعب وضع اختبار أو ف�رض يق�يس ك�ل

@ يمكنھا أن تتضمن سوى عينة من  التي يھمنا قياسھا، فينبغي انتقاء عين�ة السلوكالفروض

 ال�����سلوكي ال�����ذي تح�����دده الم�����ادة للمجتم�����عم�����ن ال�����سلوك تك�����ون ممثل�����ة بق�����در ا=مك�����ان

 في بناء جدول للمواص�فات يك�ون ل�ه تتمثلوالطريقة التي تساعد في ھذا المضمار.سيةالدرا

 ثانيھم��ا المحت��وى الخ��اص بالم��ادة ويمث��لبع��دان، يمث��ل أح��دھما ا/ھ��داف المرج��و تحقيقھ��ا،

 خLي�ا الج�دول بن�اء عل�ى ا/ھمي�ة الن�سبية م�نالدراسية، ثم تحديد ا/ھمية النسبية لك�ل خلي�ة

.الخلية الدراسي الخاصة بتلك لSھداف والمحتوى

 نوعية ا�سئلة التي تكون أكثر م,ءمة من غيرھا لقي!اس الن!اتج التعليم!ي على تحتوي-3

.المرغوب

 تحدد لنا أنواع السلوك ال�ذي نمي�ل إل�ى معينة النواتج التعليمية الخاصة بوحدة دراسية إن

أوالف�رض وس�يلة @س�تدعاء س�لوك وا@ختب�ار. التدري�سيةقبوله كدليل عل�ى تحقي�ق ا/ھ�داف

ل�ذلك. ح�ول م�دى بل�وغ ا/ھ�داف الدراس�ية المتوخ�اةا/حك�اممعين بحيث نتمكن من إعطاء 

 بشكل فعال ھو في اختيارنا لنوعية ا/سئلة التي من شأنھا أن التحصيلفإن السبيل إلى قياس 

@ صلة لھاالمطلوبةتستثير ا=جابة . وتستبعد ا=جابات ا/خرى التي

 مناسبة للغايات التي ستستخدم النتائج من أجلھاصياغتھا تكون-4

:لقياس ا@ختبارات أو الفروض لغايات مختلفة، فھي قد تستخدم تستخدم أن يمكن

).تحديد المستوى( للمفحوص قبل البدء بالتعلم الجديد السابقة الخبرة-

 ). التكويني( خLل فترة التعلم المفحوص تقدم-

).التشخيصي( خLل فترة التعليم التعلم صعوبات-

).ختامي( في نھاية التعلم العام التحصيل-
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 ا/ول يك��ون الھ��دف من��ه قي��اس المھ��ارات الت��ي ھ��ي ش��رط م��سبق لل��تعلم للن��وع فبالن��سبة

 من ناحية، وأن تكون مح�دودة متدنية صعوبة ا/سئلة تكون درجة يجب أن ھناالجديد، ومن

 ا/دن�ى م�ن المتطلب�ات ا/ساس�ية الح�دإنھا من الجائز أن تغط�ي. من ناحية أخرىفي ھدفھا

.المطلوبةلوحدة دراسية، أو أية مجموعة محددة من المھارات

 ويكون التركيز.التعلم التقدم في عمليات مدى للنوع الثاني يكون الھدف ھو تقييم وبالنسبة

وتق��ديم التغذي��ة الراجع��ة للمتعلم��ين فيم��ا يتعل��ق التعليمي��ةھن��ا عل��ى قي��اس م��دى إتق��ان المھ��ام

أو. لم يكن التحصيل في حالتھا مقبو@التيببعض الصعوبات التعليمية  وعليه ف�إن ا@ختب�ار

ويتم بناء ھذا الن�وع. محددةتعليمية من مجموعة من ا/سئلة التي تغطي مادة الفرض يتألف

إ  إرش�ادات لي�صلحوا المفحوص�ينعطاء من ا@ختبارات أو الفروض عادة بطريقة تمكن من

 درج�ة ص�عوبتھا أق�ل م�ن ع�ادة وتك�ون ا/س�ئلة،بھا أخط�اءھم الت�ي تظھ�ر ف�ي إج�ابتھم ع�ن

.ا@ختبارات التي تعطى في نھاية تعلم الوحدة الدراسية

 على أكبر عدد من ا/سئلة عن ك�ل عادة النوع الثالث المتعلق بالتشخيص فإنه يحتوي أما

 محاول�ة ھن�ا ھ�و ك�ان الھ�دف ولم�امادة الدراسية التي يج�ري ا@ختبارفيھ�ا، جزء معين من ال

 التعليمي�ة، ف�إن ا@ھتم�ام يك�ون مرك�زا عل�ى اس�تجابات المفحوص�ين ال�صعوباتالكشف عن

 أو مجموع�ات منھ�ا، وتك�ون العLم�ة ف�ي ھ�ذه الحال�ة قليل�ة ا/ھمي�ة، ا/س�ئلة،لعدد معين من

عالنوعويركز ھذا ادة على ا/خطاء الشائعة الت�ي يق�ع فيھ�ا المتعلم�ون ب�د@ من ا@ختبارات

. تركز على نواتج التعلم بوجه عامكونھامن 

 قياس النواتج التعليمي�ة الت�ي يتوق�ع على ا@ختبارات أو الفروض الختامية فإنھا تركز أما

تب�ارات الممي�زات الرئي�سية لمث�ل ھ�ذه ا@خوم�نأن تحصل في نھاية تعلم الوح�دة الدراس�ية،

. لتحديد مدى بلوغ ا/ھداف التدريسيةتستخدمالشمول وحسن التمثيل، /ن النتائج سوف 

 بأكبر قسط من الثباتتتمتع-5

 إذا كان�ت العLم�ات الت�ي يح�صل عليھ�ا التLمي�ذ ف�ي اختب�ار م�ا تظ�ل بالثبات ا@ختبار يتميز

 لھ�م، وت�زداد درج�ة ثب�ات إعطائه لھ�م م�رة ثاني�ة أو إعط�ائھم ص�ورة موازي�ةحالةثابتة في
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 خLل إطالة ا@ختبار أو من خLل تحسين نوعية أسئلته، كم�ا أن�ه كلم�ا زاد ط�ولمناختبار

. زادت إمكانية كونه شامL للسلوك الذي يجري قياسهكلماا@ختبار

 مستوى تعلم المتعلمينلتحسين تستخدم-6

أنأن ھو الھدف ا/ساسي لLختبارات والفروض، حي�ث ھذا  اختب�ارات التح�صيل يمك�ن

 مباش�رة عل�ى تعل�م المتعلم�ين، بطريقةتستخدم في اتخاذ القرارات التربوية، ويمكن أن تؤثر

م  على المدرس أن ينقل إلى تLميذه،وعليه. علومات عن فعالية التدريسوباستطاعتھا توفير

وعلي�ه أن يوض�ح لھ�م.ة التعليميالعمليةبالقول والعمل بأن ھدف عملية ا@ختبار ھو تحسين

 الم��ستعملة، وي��زودھم بالتغذي��ة الراجع��ة ا@ختب��اراتالعLق��ة ب��ين ا/ھ��داف التعليمي��ة وأن��واع 

ك��ل ھ��ذه. فيم��ا يخ��ص ط��رق معالج��ة ص��عوباتھموإرش��اداته ويعط��ي لھ��م تعليمات��ه المناس��بة،

ات حتى ن�صحح نظ�رة المتعلم�ين إل�ى ا@ختب�ار. بھاا/خذا/مور ھي خطوات إيجابية يجب 

. على حسن التعلملھمعلى اعتبار أنھا أدوات مساعدة 

:والفروض ا�ختبارات لبناء التخطيط

@ ا@ختبارات إن  التركي�ز ت�م يمك�ن إن تحق�ق ا/ھ�داف المرج�وة منھ�ا إ@ إذا والف�روض

 لبنائھ�ا يكم�ن ال�سبل وافضل لنتائجھا،على المھارة في بنائھا وتنفيذھا ثم ا@ستخدام الصحيح

 لنا ال�ضمانات ا/كي�دة يقدمفالتخطيط الجيد ھو وحده الذي. في التخطيط السليم والدقيق لذلك

... ممثل�ة م�ن ال�سلوك المرغ�وبعين�ة نق�يس أنن�اأي ... بأننا نقيس النواتج التعليمية المناسبة

.. قراراتنا التدريسيةعليھاوأننا سنحصل على البيانات الموثوقة التي ستبنى  .. 

أن لعملي���ة التخط���يط لبن���اء ا@ختب���ارات ويمك���ن نأش���كال، ولك��� تأخ���ذ ع���دة والف���روض

 الت�ي أص�بحت مقبول�ة ومتعارف�ا عليھ�ا عن�د الع�املين ف�ي مج�ال القي�اسھيالخطوات التالية

.والتقويم

). العملي لLختبار الھدف( الغرض من ا@ختبار بوضوح تحديد�

).المحتوى الدراسي( تبار المجال الذي سيشمله ا@ختحديد�

.سلوكية أھداف المحتوى الدراسي وصياغتھا بطريقة تحديد�
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).جدول المواصفات( @ئحة المواصفات إعداد�

 ا/ھ���دافبم���ا يLئ���م) موض���وعية/ مقالي���ة( ن���وع مف���ردات ا@ختب���ار وكفايتھ���ا اختي���ار�

.والمحتوى وخصائص المتعلمين

ل اختب��ار متكام��ل م��ع مراع��اة الت��درج ف��ي وترتي��ب المف��ردات الم��صوغة ف��ي ش��كتجمي��ع�

.صعوبتھا

.ا=جابة تعليمات ا@ختبار وتحديد زمن كتابة�

.الموضوعية نموذج ا=جابة لSسئلة إعداد�

 أن الشيء الرئيسي في عملية التخطيط ھو تحديد ما يراد الخطوات من استعراض يتضح�

ا@ختب�ار م��ن الن�وع ال��ذي واض��ح ومح�دد بحي��ث ت�أتي فق��رات ب�شكلقياس�ه، والقي�ام بوص��فه

:الخطوات وفيما يلي توضيح لبعض المرغوب، السلوكأويستطيع أن يستثير النواتج 

 ا�ختبار أو الفرضمن الھدف تحديد

:ھي ا@ختبارات والفروض لغايات أربع تستخدم

(السلوك المدخلي( المناسب للشخص الموقع تحديد- ).اختبارات تحديد الموقع).

( التقدم في عمليات التعلم مستوىقييمت- ).اختبارات تكوينية.

).اختبارات تشخيصية(.التعليمية الصعوبات تشخيص-

).اختبارات ختامية( مستوى التحصيل في نھاية الوحدة الدراسية قياس-

من وكل . حي�ث طريق�ة بنائ�هم�ن أنواع ا@ختبارات يفرض شروطا ومواص�فات معين�ة نوع

ت :منھالخيص /ھم المواصفات التي تخص بناء كل نوع وفيما يلي

 الفقراتمواصفات المعايرةاعتبارات وظيفته ا.ختبارنوع

 تحدي777777د اختب777777ارات

 الموقع

 يق777يس المھ777ارات والمع777ارف-

 يتضمنھا السلوك المدخليالتي

 بالن77سبة يح77دد اAداء الم77دخلي-

.الدراسيةAھداف المادة

 ا.حت777واء عل777ى ض777رورة-

 سلوك مدخلي مطلوبكل

 عين77777ة ممثل77777ة م77777ن أخ77777ذ-

 أھداف المادة الدراسية

 الفقرات سھلة، وھ7ي-

م7777777ن ن7777777وع محكي7777777ة

 المرجع

 لھ7777ا م7777دى الفق7777رات-
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واس777ع م7777ن ال7777صعوبة

 وھي معيارية المرجع

 التغذي77777777ة الراجع77777777ة تق77777777ديم- التكوينية ا.ختبارات

للمتعلم7777ين والمعل7777م ع7777ن تق7777دم

 عملية التعلم 

ل احت77777واء ك777777ض77777رورة-

أھداف الوح7دة إذا ك7ان ذل7ك

أو عل77ى اAق77ل تل77ك(ممكن77ا 

) بينھامناAكثر أھمية 

 الفق77777777رات تن77777777اظر-

ص77عوبة أھ77داف الم77ادة

 وھي محكية الدراسية،

 المرجع

 ا.ختب77777777777777777777777ارات

 التشخيصية

 أس777777باب ال777777صعوبات يح777777دد-

 التعليمية المتكررة

 ضرورة احتواء عين7ة م7ن-

 المبني777777ة عل777777ى المھم777777ات

شتركة ل\خط7اء الماAسباب

 التعليمية 

 الفق777777777رات س777777777ھلة-

وھ7دفھا أن ت7سبر غ7ور

 النوعي77777777ةاAس77777777باب 

 ل\خطاء

 ال777درجات أو إعط7777اء إعط777اء- الختامية ا.ختبارات

ش777ھادة تفي777د بتحقي777ق الم777ستوى

المطل7777وب م7777ن التح7777صيل ف7777ي 

 الدراسيةنھاية المادة 

 عين777ة ممثل777ة م777ن اختب777ار-

 أھداف المادة الدراسية

 لھ7777ا م7777دى الفق7777رات-

واس777ع م7777ن ال7777صعوبة

 المرجعمعياريةوھي 

 لك��ل ن���وع م��ن أن���واع العام���ة أن الج��دول ال���سابق يح��دد الخ���صائص وا/وص��اف وم��ع

فف�ي. م�ن ن�وع Mخ�رتت�داخل إ@ أن�ه م�ن الواض�ح أن ھ�ذه الخ�صائص ا/ربعة،ا@ختبارات

فعلٮسبيل المثال، فإن. واحدةوظيفةبعض الحا@ت، يمكن لLختبار الواحد أن يقوم بأكثر من 

 قد ي�زود الم�تعلم بتغذي�ة راجع�ة، الدراسيةاختبارا من النوع الختامي يعطى في نھاية الوحدة 

 لغاي��ات م�نح ال��شھادات الت��ي تفي��د ي��ستخدمويح�اول الوص��ول إل��ى أس��باب الخط�أ، ويمك��ن أن

.باتقان المادة المعنية

ماإن: ا�ھدافتحديد ف�ينبغي أول ي وض�ع أس�ئلة أي اختب�ار ھ�و ت�وفر عمله قب�ل ال�شروع

@ ب�د. المتعلم منه كنتيجة لخبرة التدريسيتمكنالوضوح التام فيما نرغب أن وبمعن�ى أخ�ر
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 والمھ�ارات والق�يم وا@تجاھ�ات وغي�ر ذل�ك م�ن أش�كال ا/داء والمعلوم�اتأن نحدد المف�اھيم

. المتعلم خLل العملية التعليميةيكتسبھاالتي نرجو أن

@ يترتب عليه إ@ غموض في وضع ا/سئلةاعدم إن عن, لوضوح في ذلك ومن ثم العجز

ول�يس, المطلوبة وبشكل عام يجب عند صياغة ا/ھداف أن تصف لنا سلوك المتعلما=جابة

.وواقعيتھافضL عن دقتھا وبساطتھا, وأن تصاغ بعبارة قابلة للمLحظة والقياس, المعلم

ا�تحديد )المحتوى الدراسي( ختبار المجال الذي سيشمله

 المحت��وى العلم��ي الم��راد قي��اس تحلي��ل التالي��ة لتحدي��د أھ��داف ا@ختب��ار ھ��ي الخط��وة

في. مستوى المتعلمين فيه بع�د ذل�ك. الشمول والتوازن في ا@ختبارتحقيقوتفيد ھذه العملية

 فيه الوزن النسبي لكل ويتحدد,بالمحتوى ا/ھدافيضع المعلم جدو@ للمواصفات ترتبط فيه 

 يمث��ل مخطط��ا تف��صيليا لLختب��ار المواص��فات وج��دول.المحت��وىموض��وع م��ن موض��وعات

مع تحدي�د ال�وزن الن�سبي, للموضوعاتيتحدد فيه محتوى المادة الدراسية فيى شكل عناوين

كم�ا يتح�دد في�ه أي�ضا م�ستويات. العن�وانلكل عنوان منھا ممثL بعدد ا/سئلة الخاص�ة ب�ذلك 

. لكل مستوى مقابل كل موضوع أو عنوانالنسبيأو النواتج التعليمية مع الوزن, ھدافا/

التي تتطلب, كان قرار ا/ستاذ يقضي باستعمال أسئلة المقالإذا: عدد فقرات ا�ختبارتقدير

 التفاص�يل كان�توكلم�ا.ا/س�ئلة م�ن قلي�ل بع�دد ي�سمح ل�ه المتيسر الوقتفإن, مطولةإجابات 

ف  لLختبار الموضوعي فإن�ه م�ن ال�صعب وبالنسبة. ا/سئلة عددقلي ا=جابة أكثر المطلوبة

 يمك�ن عل�ى أساس�ھا تحدي�د ع�دد الفق�رات الت�ي يج�ب أن يت�ضمنھا مطلق�ةوضع قواع�د ثابت�ة

.محدداختبار يعطي في زمن

 مجموع أسئلة ا@ختبار كافيا لتمثيل معظم ا/ھداف وأھم مجا@ت يكون يجب أن وكمبدإ عام

.لمحتوىا

:ا@ختيار: عامة لكتابة أسئلةمقترحات

 ص��عوبتان إح��داھما خاص��ة بلغ��ة التلمي��ذو ينبغ��ي أ@ تجتم��ع عل��ى, تجن��ب التعقي��د اللفظ��ي-

.وا/خرى خاصة بمحتواه, السؤال
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. أن يتناول السؤال جانبا ذا قيمة في المقرر-

.شرطا ل5جابة عن سؤال تال عنه ا=جابةو@ تعتبر. التأكد من أن كل سؤال مستقل بذاته-

 في السؤال غالبا ما تضلل الطالب الجيد الخدعةإن. تجنب ا/سئلة التي تعتمد على الخداع-

. أكثر مما يركز على كل كلمة فيھابكاملھاالذي يحاول التركيز على معنى العبارة

@ لبس فيھا- . التأكد من أن السؤال يطرح مشكلة

كيكونأن- .افيا ليضمن شمولھا لعينة كبيرة من المحتوى عدد اAسئلة

 تواف7ق عل7ى؟أ.ل، مث7 أن يخلو السؤال من العبارات الموحية باcجابة أو باتخاذ موقفواضح-

 أليس من اAجدر؟

أن, ينبغ7ي أن يوض7ح ال7سؤال ف7ي س7ياق يدرك7ه الم7تعلم-. تجنب عبارات الكتاب المق7رر- .

ابشكليطرح .لمتعلمين أو يحتمل تأويlت مختلفة مجرد بعيد عن أذھان

: ا�سئلة المقاليةلكتابة مقترحات

. أن تكون المشكلة في السؤال محددة وغير غامضة-

 استخدام الكلمات التي تؤدي إلى نفس المعنى لدى كل المتعلمين-

 وضع أسئلة كثيرة تغطي جزء كبيرا من المنھاج ومناس�بة ل�زمن ا@متح�ان وتجن�ب وض�ع-

. مقال يتكون من سؤال واحدباراخت

.المتعلمين قدرات تعديل طول ا=جابة المطلوبة ودرجة التعقيد فيھا بما يتLءم مع مستوى-

 وا@بتعاد ع�ن المركبة وضع أسئلة المقال لقياس ا/نماط العليا من التفكير ومناقشة ا/فكار-

 ذلك، إ@ إذا قصد والتذكر،أسئلة الحفظ

.ب إجابات قصيرة وضع أسئلة تتطل-

. تحديد درجة كل سؤال بناء على عناصر ا=جابة المتوقعة للسؤال-

.وثيقا ا/سئلة بأھداف المقرر اتصا@ اتصال-

. صياغة ا/سئلة بأسلوب مبسط حتى يتمكن المتعلمون من فھم المطلوب-
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. إعادة النظر في صياغة ا/سئلة بعد وضع ا=جابة النموذجية لھا-

:كتابة ا�سئلة الموضوعيةلمقترحات

 بكتاب���ة ك���ل ن���وع م���ن أن���واع ا/س���ئلة الخاص���ة يل���ي ع���رض ل���بعض المقترح���ات فيم���ا

:والخطأالموضوعية كتابة أسئلة الصواب

 عب�ارة ل�يس ھن�اك ش�ك ف�ي ص�حتھا أو تت�ضمن من أن العبارة ف�ي ص�يغتھا النھائي�ة التأكد-

آن, خطئھا @ تحتمل الخطأ والصواب في .واحدأي

وك���ذلك كلم���ات ). ودائم���ا وحتم���ا, وقطع���اوجمي���عك���ل( اس���تخدام كلم���ات التعم���يم تجن���ب-

).في ظروف خاصة, في بعض ا/حيان(التخصيص 

.المزدوج عبارات النفي خاصة النفي تجنب-

. أكثر من فكرةتتضمن العبارات المركبة التي تجنب-

.رات الخطأ في الطول تقريبا لعبامماثلة تكون العبارات الصحيحةأن-

. مع غير الصحيحةالصحيحة أ@ يتساوى عدد العبارات يجب-

: أسئلة ا�ختيار من متعددكتابة

وأن ب��ديL م��ن ب��ين المق��دم ل��ه يمث��ل. مح��ددة واض��حةم��شكلة ال��سؤال يط��رح م��ن أن التأك��د-

.ا=جابة المطلوبة

. تكون البدائل قصيرة ما أمكنأن-

ا- .لLزمة لجعل المشكلة واضحة ومحددة أن يقتصر السؤال على المادة

. تجنب استخدام صيغ النفي في رأس السؤال-

 الب��دائل أن تك��ونيأ, ظاھري��ا معقول��ة تؤل��ف إجاب��ات الخط��أ ا=جاب��ة ب��دائل أن م��ن التأك��د-

.المختلفة جذابة للمتعلم

. فقط أو إجابة تفضل عن غيرھا بشكل واضحواحدة من أن ھناك إجابة صحيحة التأكد-

 م�ا س�بق جمي�ع"أو كل ما ذك�ر أع�Lهأو" ما ذكرجميع" تجنب استخدام عبارات من نوع-

".ذكره
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. كتابة البدائل جميعھا على نمط لغوي واحد-

أو, عندما تكون البدائل رقمية أو زمنية- أن. ب�العكسترت�ب م�ن ا/دن�ى إل�ى ا/عل�ى المھ�م

.تتبع نظاما

.الصحيحة على التنويع في ترتيب البدائل الحرص�

@ ي��ستغل الط��ول كمفت��اح ل5جاب��ة ال��صحيح الط��ول الن��سبي للج��واب التنوي��ع ف��ي� ّ حت��ى

.الصحيحة

: أسئلة المزاوجةكتابة

وك��ذلك البن��ود ف��ي. متجان��سة)قائم��ة المق��دمات(ا/ول��ى تك��ون جمي��ع البن��ود ف��ي القائم��ةأن-

الفم�ن,)قائم�ة ا=جاب�ات(القائمة الثاني�ة  قائم�ة ا/ول�ى أس�ماء م�ؤلفين الممك�ن م�ثL أن تك�ون

أو أح��داث, علم��اء والثاني��ة @كت��شافاتھمأس��ماءى ا/ول��أو, الم��ؤلفينوالثاني��ة أعم��ال لھ��ؤ@ء 

. في الثانيةحدوثھاتاريخية في ا/ولى وسنوات 

, البنود ف�ي إح�دى الق�ائمتين أكث�ر أو أق�ل م�ن البن�ود ف�ي القائم�ة ا/خ�رىمن عدد استخدام-

فا/عداد غير المتوازنة ف�ي, ستخدام بعض ا@ستجابات /كثر من مرةبايسمحويستحسن أن

. استعمال كل استجابة /كثر من مرة يقلل من عامل التخمينوإمكانيةالقائمتين 

, ترت�ب ح�سب الح�روف ا/بجدي�ةا/س�ماءففي قائمة. ترتيب قائمة ا=جابات ترتيبا منطقيا-

. ا/عدادقائمةك في وفي قائمة السنوات ترتب بشكل متسلسل وكذل

@ تك�ون طويل�ة كتابة-  لقراءتھ�افف�ي ذل�ك ت�وفير للوق�ت ال�ذي يل�زم للم�تعلم. العب�ارة بحي�ث

.وفھمھا

. بعدد قليل من البنود في كل قائمة منعا =رباك المتعلمين ا@كتفاء-

 ا=جاب�ةك�أن ي�ذكر أن�ه يمك�ن اس�تخدام, تعليمات واضحة لشرح أساس عملي�ة ال�ربط كتابة-

 التي يعتقد ا=جابةأو رقما في مكان معين ليدل على, الواحدة أكثر من مرة أو أن يضع خطأ

.المتعلم في صحتھا
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 مف�رداتأو القائمة التي تشتمل على عبارات على اليم�ين والت�ي ت�شتمل عل�ى أس�ماء جعل-

.حةالصحي/ن ذلك يوفر على المتعلم الجھد والوقت في البحث عن ا=جابة, على اليسار

: أسئلة التكميلكتابة

. قصيرة ومحددة وواضحةإجابات) أو المكان الخالي( يتطلب السؤالأن-

. يجب أن تعطى الدرجة على أي إجابة منھاصحيحة كان ھناك أكثر من إجابة إذا-

 يجب أن يعطى المصطلح أو@ ويطل�ب التعري�ف والتعريفات عند اختبار فھم المصطلحات-

@ ي�ستفيد, ويطلب منه المصطلحالتعريفن من أن يعطى أحس, من المتعلم وذلك /نه ع�ادة

كم��ا أن طل��ب التعري��ف ھ��و مقي��اس جي��د. المع��انيوت��رابط, المتعلم��ون م��ن أس��لوب الت��داعي

.المفھوملمعلومات المتعلمين عن ذلك 

 يك��ونأنإذ إن��ه يج��ب, العب��ارات الم��شوھة الت��ي تح��وي أم��اكن خالي��ة غي��ر مناس��بة تجن��ب-

أي( أو معرفة ما إذا كان الم�تعلم ق�د تعلمھ�ا تعلمھا المطلوبكان الخالي للعبارة الم ول�يس

).الكلماتنوع من العبارات أو 

أن- ف�ي نھاي�ة) أو ا/م�اكن الخالي�ة( المك�ان الخ�الي يك�ون من المستحسن في أسئلة التكمي�ل

وبالت�الي, الم�تعلم لل�سؤال خال له أثر كبير على ع�دم فھ�مبمكانإذ إن بداية السؤال. السؤال

.المطلوبةيؤثر على ا=جابة 

أي يج�ب أن يك�ون ال�سؤال مح�ددا ل5جاب�ة, الم�تعلم ال�صيغة الت�ي س�وف يجي�ب بھ�ا تحديد-

.المطلوبة

وخاص�ة إذا ك�ان القي�اس ف�ي م�ستوى, المباش�رةغير المباشرة مفضلة عن ا/سئلة ا/سئلة-

.المعرفة فقط

قد الكلمات العرضية تجنب- . السؤالتشوه التي

. في السؤالكثيرة أ@ تكون ھناك فراغات يستحسن-
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 في بناء ا�ختبارات الموضوعيةتطبيقية نماذج

 ا�ول الموذج

 قواعد اللغة العربية:المادة

 السالم جمع المؤنث السالم، جمع المذكر المثنى،:الموضوع

:يلي المحددة كما =جرائيةا كانت ا/ھداف:اHجرائية ا�ھداف

: من دراسة الموضوعا@نتھاء المتوقع بعد من

 على المثنى،التلميذّ يدلأن-1

, جمع المذكر السالمعلىّ يدلأن-2

ماالمثنى يعطيأن-3 , من اسم

ً مفردا جمع مذكر سالماًاسما يجمعأن-4 ً,

ً مفردا جمع مؤنث سالماًاسما يجمعأن-5 ً,

ًنى رفعا ونصبا وجرا إعراب المثعLمات يذكرأن-6 ً ًّ,

, المؤنث السالمجمع يدل علىأن-7

ً إعرابا كامL حسب موقعه من الجملةالمثنى يعربأن-8 ً,

, الممدودة من ا/سماء المقصورةا/سماءُيميزأن-9

, الممدودة والمقصورةا/سماءّ يثنيأن-10

, من الملحق بالمثنىالمثنى يميزأن-11

اعLمات يذكرأن-12 ًرفعا ونصبا وجرا, لسالم إعراب جمع المذكر ً ً,

ً المذكر السالم حسب موقعه من الجملة إعرابا تاماجمع يعربأن-13 ً,

, المذكر السالم من الملحق بجمع المذكر السالمجمع يميزأن-14

, إعراب جمع المؤنث السالمعLمات يذكرأن-15
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, سالم الم��ذكر ال��عجم��, جم��ع المؤن��ث ال��سالم: المف��اھيم النحوي��ة التالي��ةد@@ت يح��ددأن-16

 الخاصةبعباراتهالمثنى

بهجمعُيعربأن-17 ًحسب موقعه من الجملة إعرابا تاما, المؤنث السالم وما يلحق ً.

 موضوع ا�خنبارمحتوى تحليل

 المفاھيمالموضوع

 والمصطلحات

 المھارات والتطبيقاتالعlقات والقواعدالتعريفات

الملح77777777ق, المثن77777777ى المثنـى

ب77777777المثنى اAس77777777ماء

اAسمـــاء, ممــدودةال

,المق77777777777777777777777صـورة

إع77ـرابعlمــ77ـات

,اAل777777777ف(المثن777777777ى

).الياء

المثن7777777ى تعري7777777ف

تعري777777ف الملح777777ق

تعري77777ف, ب77777المثنى

,ا.س777777م المم777777دود

,تعري7777777ف ا.س7777777م

,المق777777777777777777777صـور

. التثنيةعlمات

 يثني كلمات-

 المثن7777ى م7777نيمي7777ز-

.الملحق بالمثنى

 المثنىيعرب-

 ح777ذف الن777ونيعل777ل-

.ثنىمن آخر الم

 الكلم7ـة المثن7اة ح7سـبينطق

.حالتھا اcعرابية

 الملح777ق ب777المثنىب777ين يمي777ز

)كلت77ا, ك77ل كl77(وم77ا ش77ابھه

ًابتداء وتوكيدا ً.

 جمــع

 الم7777777777ذكر

 السالـم

, ال7سالمالمذكـر جمـع

الملح777777777ـق بجم777777777ـع

,المذك77777777ـر ال77777777سالـم

,ا.س77777ـم المنق77777ـوص

, المق7777777صورا.س7777777م

عlم7777777ات إع7777777راب

.لـمالساجمـع المذكـر

جم77777777ـع تعري77777777ف

,الم7777777ذكر ال7777777سالم

تعري77777777ف ا.س77777777م

تعري77ف, المنق7ـوص

.ا.سم المقصـور

 جم77عكلم77ـات يجم77ـع

يع77ـربً,م77ذكر س77الما

,جمـع المذكـر ال7سالم

يعلل حذف النون م7ن

الم7777ذكرآخ7777ـر جم7777ع

 السالـم

 اcيق777777ـاعّتغي777777ـر يراع777777ـي

ال7777صوتي لجم7777ـع المذك77777ـر

ال7777777سالـم بتغي7777777ـر الحال7777777ة

.اcعرابية

 بھ7ذا الب7ابالملحق بينزيمي

وأص777له م777ع تماث777ـل الحك777م

.اcعرابـي
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 جم777777777777777ع

 المؤن777777777ث

 السالم

, ال77سالمالمؤن77ث جم77ع

الملحق بجمع المؤنث

عlم77777777ات, ال77777777سالم

إعراب جم7ع المؤن7ث

.السالم

جم777777777ع تعري777777777ف

 المؤنث السالم

 المؤن7ثجم7ع إعراب

 السالم

 المؤن777ثجم777ع آخ777ر ض777بط

السالم في مواقع مختلف7ة م7ن

.الجملة

 ا�ختبــار

 العربية قواعد اللغة:المادة

 ن�وع ا@ختب�ار م�ن متع�دد وھن�اك إجاب�ة واح�دةمن فقرات10 من ا@ختباريتكون:التعليمات

.صحيحة لكل فقرة

. قراءة كل فقرة ثم وضع دائرة حول رمز ا=جابة الصحيحةمنك المطلوب�

: الكلمات اMتية جمع مذكر سالمإحدى-1

 معلمون-د زيتون-جُ غموض-بُفنون-أ

@ تجمع جمع مؤنث إحدى-2 ً:سالماُ الكلمات اMتية

ّ ميت-دّتحية-ج دعوة-ب احتجاج-أ

ھي.ّ وخلفت وراءھا الذكرياتالسنون انقضت-3 :كلمة سنون

وملحقة-أ ّمفردھا س◌◌ن بجمع المذكر السالم ِ ِ ِ,

. بجمع المذكر السالم ومفردھاسنةملحقة-ب

, مذكر سالم ومفردھا سنانجمع-ج

.g مذكر سالم ومفردھا ُسنةجمع-د

ّ في المجلة دراسات عن بعض الكتب الثقافية-4 ھو.ّ :إعراب دراسات
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, رفعه الضمةوعLمة مرفوع فاعل-أ

,ّ وعLمة رفعه الضمةمرفوع مؤخر مبتدأ-ب

, فاعل مرفوع وعLمة رفعه ا/لف والتاءنائب-ج

. مرفوع وعLمة رفعه ا/لف والتاءخبر-د

َحضر-5 :ھو" ضيفان"َ مع أبي ضيفان من بلد شقيق، إعراب َ

, رفعه ا/لف /نه مثنىوعLمة مرفوع فاعل-أ

, رفعه ا/لف والنون /نه مثنىوعLمة مرفوع خبر-ب

,ن مرفوع وعLمة رفعه ا/لف والنومبتدأ-ج

. إليه مجرور وعLمة جره الكسرةمضاف-د

ھوت اشتريت-6 ھواب كلمة تحفتين :تحفتين

, وعLمة جره الياء /نه مثنىمجرور إليه مضاف-أ

, وعLمة نصبه الياء /نه مثنىمنصوب به مفعول-ب

, مجرور بالياء والنون /نه مثنىاسم-ج

: كلمة واحدة مما يلي ليست مثنى-7

َ علمان-أ ْ ح◌◌رمان-دّ خطان-ج عينان-بَ ِ ِ ِ

: النون من آخر المثنى إذا كانتحذف-8

ً مضافا◌-جًمقصوراً اسما-ب إليهًمضافا-أ ً اسما◌ ممدودا◌◌-دَ َ ََ ً

: عبارة واحدة مما يلي خاطئة-9

. المؤنث ھي ا/لفجمع رفع عLمة-أ

. ھي ا/لفالمثنى رفع عLمة-ب
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. جر جمع المذكر السالم ھي الياءعLمة-ج

. نصب جمع المؤنث السالم ھي الكسرةعLمة-د

ھيعLمة-10 : نصب جمع المؤنث السالم

 ا/لف-د الياء-ج الكسرة-ب الفتحة-أ

 ــــــــــــــــــــــ

 الثانيالنموذج

: الشاعرقال

 خلف النجـــــوم تخـتفـيلة أحـــLم الطفـــــــو أرأيت

 الكھــــولة في الغيــــومحـا أبصــرت عـيناك أشبــــأم

 و@ تـأتـي النجــــوم نـي،ـا خفت أن يأتي الدجى الجـــــأم

ّ من المشــاھد إنــمـاــن@ أرى مـا تـلمــحــيــــ أنا

 تنـم يـا سلـمـى عليـك ــك مـن نـاظـريـأظــLلـھــــا

؟-1 ؟ ومن قائلھا  من أي قصيدة ھذه ا/بيات

. قصيدة المساء لخليل مطرانمن-أ

.ماضي قصيدة المساء =يليا أبيمن-ب

.ريشة قصيدة بلبل لعمر أبيمن-ج

:ا/بياتي تدور حولھا ھذه ما الفكرة الرئيسية الت-2

.وشيخوخة طفولة-ج أحلم سلمى-ب تشاؤم سلمى-أ

رقم)أ( ضع أمام رمز كل كلمة في المجموعة.معينة في ا/بيات كلمات ذات إيحاءات-3

):ب( الكلمة التي تعبر عن إيحاءاتھا في المجموعة 
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)ب( المجموعة)أ( المجموعة

تو-أ  بالحزن الشديد)1(حى الطفولة تختفي

 بالقضاء على الحيوية)2( أشباح الكھولة توحى-ب

 بالخوف والقلق)3(ّ الدجى الجاني يوحى-ج

 وا/مل بالنمو)4(

 البي�ت ف�ي" أب�صرت"و ا/ول، البي�ت ف�ي" أرأي�ت" الفرق ف�ي رأي�ك ب�ين كلمت�يما-4

؟  الثاني

.بعقلھا في ا/ولى رأت بعينھا وفي الثانية أبصرت-أ

.بصرية في ا/ولى رؤية معنوية وفي الثانية رؤية-ب

.حسية تجسيد للمعنويات في صور كلتاھما-ج

من-5 :القصيدة ماذا كان محور اھتمام الشاعر في ھذا المقطع

.سلمى اكتشاف أبعاد تفكير-أ

.لتفكيرھا إبراز مدى مخالفته-ب

.وطموحاتھا عن آمالھا الحديث-ج

؟في" المشاھد" ماذا يقصد الشاعر بكلمة-6  البيت الرابع

 ا/وھام-ج المناظر-ب ا/حLم-أ

 ــــــــــــــــ

 الثالث النموذج

: عن ا/سئلة اMتيةأجب

ما-1 :عدا فيما يلي خصائص النثر في العصر العثماني

. ا@تجاه لنسخ الكتب طمعا في الكسب-أ

عن-ب و البعد .المحاكاة تنوع أغراض النثر

و كثرة ا/خطاء شيوع-ج و انتشار اللحن .السجع
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 يل�ي كان لظھور المجLت ا/دبية في العصر الحديث تأثير في النثر العربي تمث�ل فيم�ا-2

: باستثناء

.فيھا الفنون ا/دبية التي كتب اتساع-أ

و ا=سھاب-ب و الزخرف .ّ ا=سراف في السجع

و الحيوية في التعبير-ج . اكتساب النثر المرونة

: من مظاھر إحياء التراث العربي في العصر الحديث-3

و ا=فادة إحياء-أ  مرونتھامن اللغة العربية

و ابتكار أوزان جديدة-ب . الخروج عن عمود الشعر

. كلتا ا=جابتين خاطئة تماما-ج

: من خصائصهو. الغربيةالثقافةّ يعد المسرح الذھني من آثار-4

.ماعية بأسلوب ذھني مناقشة المشكLت ا@جت-أ

. معالجة القضايا الفكرية بأسلوب عقلي تجريدي-ب

. التوصل إلى الحقيقة عن طريق الشك في ا/فكار-ج

: كان ظھور كيان الفرد في المجتمع العربي الحديث-5

. مضادا لحركة ا/دب ا@جتماعي-أ

: من عوامل ظھور ا/دب ا@جتماعي-ب

.عقول دافعا لظھور مسرح الLم-ج

" ضع عLمة-6 + و عLمة أمام"  يلي الخطأ فيما العبارة أمام"-" العبارة الصحيحة،

. الواقعية ثم الرومانسيةصة بدأت القصة العربية بالق-أ

. بدأت القصة القصيرة بسيطة يغلب عليھا الطابع الرومانسي-ب

. احتلت القصة الرمزية موقعا خاصا في القصة العربية قديما-ج

: في العصر الحديثالمقالة لم يكن من صفات-7
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و براعة العرض-أ  القدرة على التحليل

و سLسة الصياغة-ب . طواعية اللغة

. المبالغة في الترصيع اللفظي-ج

 تطبيق

:التدريس ما رأيك في التعريف التالي لمفھوم تقويم–1

 الت�دريس، والق�وة ف�ي الضعفطن تشخيصية وقائية عLجية تستھدف الكشف عن مواعملية

.المنشودة ا/ھدافبقصد تحسين عملية التعليم والتعلم وتطويرھا بما يحقق

 ص�فات ال�صدق والثب�ات في�ه إذا كلفت بتح�ضير اختب�ار لتق�ويم تح�صيل التLمي�ذ يت�وفر–2

؟ لتحقيق ما ھي المعايير التي يجب عليك مراعاتھا والموضوعية،  ذلك

ا@.إجابت��ك–3  ف��ي م��ستويات ال��تعلم التLمي��ذختب��ارات التالي��ة ي��صلح لقي��اس تح��صيل واع

.إجابتك؟ برر) التقييم التركيب، التحليل، التطبيق،(المعرفي العليا

.متعدد ا@ختيار من والخطا، الصواب الطويل، المقال القصيرة، ا=جابة البسيط، التكميل

 ث�م أدب�ي، لل�سنة الثاني�ة ا/دبي�ة الن�صوص اختر وحدة م�ن الوح�دات التعليمي�ة ف�ي م�ادة–4

.الوحدة تعلم التLميذ لھذه موضوعي لتقويموضح الخطوات التي ستقوم بھا لبناء اختبار
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 الخاتمة

إن الھدف المتوخى من وراء ھذا الملف المكرس لتعليمية اللغة العربية وآدابھا في مرحلة

 العربية وترقية مستوى أداء المتعلمين ليم اللغةبتع السعي إلى النھوض:ھوالتعليم الثانوي 

 إحدى المھام الكبرى التي يطرحھا مشروع إصLح المنظومة التربوية في أيامناهبھا، وھذ

ھذه، ويدرجھا ضمن ا/ولويات التي ينبغي أن تجند لھا الجھود العلمية والمادية وتضبط من

.أجلھا استراتيجيات التطوير والتحديث

ا /ستاذ والكتاب والطرائق وا/ساليب ھي العناصر التي تسھم في عملية التطوير وإذا كان

 بل محورا أساسيا ينطلق منه،ومن ثم النھوض بتعليم ھذه المادة، فإن ھناك عنصرا أساسيا

كل جھد تربوي، ويتلون بلونه، ھذا العنصر ھو السياسة التي تحدد النظرة إلى اللغة

تعتمد في التعامل معھا، كما تحدد نوع التطوير المنشود والخصوصيات التي ينبغي أن 

والمجا@ت التي يجب أن يشملھا التطوير، على أن يربط كل ذلك بحاجات المتعلمين 

وبالظروف البيئية التي يعيشونھا، أو يھيأ ون إلى العيش فيھا، وما ينبغي أن يكتسبوه في 

رات الفكرية واللغوية والمعارف العلمية نھاية المرحلة الثانوية التي تتطلب عددا من المھا

.التي ترتقي بتفكيرھم وتھيئتھم للجامعة

@ يمكن أن يستوعب  ما يقدم لھم وما يقرأون إ@ التLميذتلك المھارات والمعارف التي

.بامتLكھا

ولقد سبق أن وضحنا أن قيمة المنھاج الذي ھو روح السياسة التعليمية ومحور النظام

 الفعلية في مستوىته طموح أھدافه ومLءمة مضامينه فحسب، إنما قيميفالمدرسي ليست

.القائمين على تنفيذه، وفي المھارات التي يوظفونھا في عمليات التنفيذ

@ يكمن في وھنا نوضح أمرا آخر وھو أن مستوى ا/ساتذة القائمين على تنفيذ المنھاج

س نوات الخدمة فحسب، إنما يكمن في الكفاءة غزارة المعلومات التي يمتلكونھا، و@ في عدد

التدريسية التي يصنعھا التأھيل التربوي إلى جانب التأھيل العلمي التخصصي، وتبرز ھذه 

 عليھا، وفي التحكم في بنيالكفاءة في القدرة على تحليل المنھاج واستيعاب ا/سس التي 
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ا لتبليغ وتنشيط الحوار، واستثارة التقنيات البيداغوجية والمھارات التربوية التي تعتمد في

الدوافع، وقيادة المجموعة الطLبية إلى ما يمكنھم من تعميق مكتسبا تھم وإغناء معارفھم، 

.ومساعدتھم على بذل الجھد @متLك ناصية اللغة واكتساب الملكة

 علميإن المستوى الجيد الذي نتطلع إليه ھو أن يكون للقائمين على تنفيذ المنھاج التأھيل ال

التحكم في مادة التخصص والتأھيل التربوي الذي يشمل المعرفة الدقيقة بمكونات الذي يعني

العملية التعليمية والمنھجيات وا/ساليب البيداغوجية التي تيسر التعامل مع المنھاج والمتعلم 

ھم والبيئة التي يجري فيھا التعلم، وكذا ا=لمام بمستويات إدراك المتعلمين واستعدادات

وحاجاتھم، /ن ذلك ھو الذي يدفع إلى انتفاء ا/ساليب التعليمية المLئمة وضبط الخطة التي 

.تنظم المواقف التعليمية وتفاعل المتعلمين معھا

ومن ا/مور التي ينبغي أن يستمر ا@ھتمام بھا في إطار عمليات ا=صLح ورفع مستوى

.لة المرجعية التي يتطلبھا التكوين الذاتيالعاملين في حقل التربية توفير السندات وا/د

والحاجة الشديدة إلى تجديد الخبرات والمعارف بما يكفل مسايرة العصر، /ن التكوين

الذاتي ھو الوسيلة الدائمة التي تجعل ا/ستاذ يواكب المستجدات ويتكيف مع التحو@ت، 

ظر من ا/ستاذ أن يحسن ويتدارك النقص الذي يعوقه عن تحقيق ما ينتظر منه، والذي ينت

استثمار ما اكتسبه من معارف ومھارات ليغير بھا ذھنية المتعلمين في ا@تجاه ا=يجابي، 

.ويوجھھم التوجيه العلمي المطلوب

إن توخي الدقة في تناول المفاھيم والمعلومات التي يطرحھا أمام الطLب ھو أسلوب منھجي

ط .رق ا@ستفادة مما يقرأون ويطالعونمن شأنه أن يوجه تفكير الطLب وبعودھم

ھذا وإن أھم ما ينبغي التركيز عليه في مجال تعليم اللغة ودراسة النصوص ا/دبية ھو

تمكين التLميذ مما ھم بحاجة إليه في مجال ثراء الفكر وطLقة اللسان ودقة التعبير ومتانة 

ي ـ وھو يخطط ا/سلوب وسLسة اللغة، وليحقق ا/ستاذ ھذه الجوانب يجب أن تحرى

ـ البحث عن المقاربات المنھجية والطرائق وا/ساليب التي تعينه على تذليل  لدروسه

.الصعوبات التي قد تواجه المتعلمين وتعوق الجھود عن تحقيقھا
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ھو جزء من أمور كثيرة يستطيع) في الوحدات المختلفة( ولعل ما قدمن في ھذا الملف

ا أن‘وكل ما نطمح.…لبحث فيھا وتوسيع نظرته إليھا ا/ستاذ أن يستمر في تعميق ليه ھو

يكون ا/ستاذ الذي ھو العنصر الفاعل في تنفيذ المنھاج واسع الثقافة متمكنا من مادة 

التخصص، واعيا بالدور المنوط به في مجال ترقية ا/داء اللغوي، ملما بتقنيات التدريس 

 ھذه التقنيات توظيفا يستلھم التطور العلمي التي يفرضھا تعليم المادة قادرا على توظيف

@ يمكن أن يعيش ا/ستاذ بعيدا عما يحدث حوله في ھذا العالم، الذي يميز ھذا العصر، /نه

@ يمكنه أن يدير ظھره للتطورات  في مجال تطوير المعرفة، وطرائق تعليمھا، كما

وطرائق البحث عن مصادر المتLحقة التي أصبحت واقعا حيا في مجال ا@تصال اللغوي، 

المعرفة ووسائلھا، وتعد اللغة أھم مصدر وأرقى وسيلة /نھا ھي التي تعزز صلة ا=نسان 

بمحيطه وبتجارب عصره، وھي التي تعمق ا@تصال الفاعل الذي يحدث في أثناء عملية 

المحيط التعليم والتعلم وبين المتعلمين والنصوص اللغوية التي يتعاملون معھا وبينھم وبين 

…الذي ھو لغة صامتة ناطقة
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 المراجــــــــــع

 تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية؛ احمد صlح الدين مجاور؛ دار الفكر العربي؛ مصر-01

دا مدرس القرن الحاد-02 داجابر عبد الحميد جاب.د؛ المھارات والتنمية المھنية-لعشرين الفعالر؛ رر؛

 عربي الفكر ال

د-03 و ترجمتھا عمليا؛  أفنال نظير دروزد؛ دار الشروق؛ مصر.النظرية في التدريس

و التعلم-04 د"تدريس النظرية"-التدريس  جابر عبد الحميد جابر؛ دار الفكر العربي؛ مصر.؛

و التدريس الفعال؛ عمد الدين عبد الحميد؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-05  المعلم الفعال

ال-06  معلم في بناء ا.ختبارات التحصيلية؛ عبد الرحمن عدس؛ دار الفكر العربي؛دليل

ط-07 2أساليب وطرق التدريس؛ علم الدين عبد الرحمن الخطيب؛ الجامعة المفتوحة

د-08 و التوزيع. تصميم التدريس؛ و النشر  يوسف قطامي وآخرون؛ دار الفكر للطباعة

 رشدي أحمد طعيمة؛ دار الفكر العربي.د مناھج تعليم اللغة العربية؛-اAسس العامة-09

د-10 رشدي أحمد طعيمة؛ دار. نماذج من ا.ختبارات الموضوعية في اللغة العربية، المرحلة الثانوية؛

 الفكر العربي

د- 11 و التعلم؛  أحمد إسماعيل حجي؛ دار الفكر العربي. إدارة بيئة التعليم

 تدريس العربية وآدابھا؛ مخلوف عامر-12

دسيكولوجية اcد-13 و اcشراف الفني التربوي؛ منصوري حسني؛  محمد مصطفى زيدان.ارة المدرسية

د-14  محمد زياد حمدان؛ دار التربية الحديثة. التنفيذ العلمي للتدريس؛

د-15 و التحصيل؛  محمد زياد حمدان؛ دار التربية الحديثة. تقييم التعلم

ي خالد ونور الدين- محمد شارف؛ التقويموبيداغوجية باAھداف التدريس-16

 تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق؛ حسن شحاتة؛ الدار المصرية اللبنانية-17

د-18  زكريا إبراھيم؛ دار المعرفة الجامعية. طرق تدريس اللغة العربية؛

ال-19  بيضاءطرق تعليم اللغة العربية في التعليم العام؛ جاسم محمود الحسون، حسن جعفر الخليفة؛ منشورات جامعة عمر المختار؛

د-20  عبد المنعم سيد عبد العال؛ مكتبة غريب؛ القاھرة.طرق تدريس اللغة العربية؛
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 علي أحمد مدكور؛ دار الفكر العربي. تدريس فنون اللغة العربية؛د-21

 إبراھيم محمد عطا؛ مكتبة النھضة المصرية. تدريس البlغة بالمرحلة الثانوية؛د- 22
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